
Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych 

 

Lp. Instytucja 

odpowiedzialna za 

dany akt prawny 

Rodzaj 

(ustawa/rozporządzen

ie) i pełna nazwa aktu 

prawnego 

Krótki opis aktu 

prawnego 

Brzmienie przepisów szczegółowych odnoszących się do ochrony danych 

osobowych w ramach danego aktu prawnego 

1 Ministerstwo Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1502, z 

późn. zm.) 

Przepis określa dane 

osobowe, których 

może żądać 

pracodawca od 

kandydata na 

pracownika i od 

pracownika. 

Art. 22
1
 k.p.: § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   imiona rodziców; 

3)   datę urodzenia; 

4)   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

5)   wykształcenie; 

6)   przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 

osobowych, o których mowa w § 1, także: 

1)   innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 

urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 

względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy; 

2)   numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 

oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać 

udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 

1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa 

w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 

 Ministerstwo Pracy 

i Polityki 

Społecznej  

 

Ustawa z dnia 

20.04.2004r. o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

Ustawa reguluje 

kwestie związane ze 

statusem 

bezrobotnego i 

1/w  art. 4: 

a/ ust. 1b: 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracy  poszukującego 

pracy, 

uprawnieniami osób 

bezrobotnych i 

poszukujących 

pracy, aktywizacją 

tych osób , 

usługami i 

instrumentami 

rynku pracy oraz 

działaniami i 

zadaniami organów 

rynku pracy. 

mowa w ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

b/ ust.  4-6: 

4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające 

dane dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy 

i świadczeń, a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, 

pracodawców i ofert pracy, gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na 

podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych 

utworzonych na podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, wykorzystując 

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub narzędzia określone w art. 4 ust. 1 

pkt 2 lit. c. 

6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w 

trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne innym 

podmiotom realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów 

albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie 

niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do danych osobowych jest 

nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2/ w art. 8: 

a/ ust.1c: 

 Informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy są udostępniane publicznym 

służbom zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie 

ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez 

podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań. 

b/ ust. 1d:  
 Informacje, o których mowa w ust. 1c, są udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie wniosku złożonego w 

szczególności w formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych, jeżeli wojewódzki urząd pracy oraz podmioty, o 

których mowa w ust. 1c, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1384456:part=a4u4:nr=2&full=1
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oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji 

niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

c/ ust.2a: 

Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt  

3/ art. 19b: 

 Agencja zatrudnienia jest obowiązana do przetwarzania posiadanych danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4/ art. 33 ust. 8: 

 Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być pozyskiwane, wymieniane lub 

udostępniane na wniosek złożony, w szczególności w postaci elektronicznej, w 

trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub z 

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, jeżeli powiatowy urząd pracy oraz 

podmiot, o którym mowa w ust. 7, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie 

oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji 

niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5/ art. 35 ust. 2c: 

W zakresie niezbędnym do realizacji usług rynku pracy publiczne służby 

zatrudnienia mogą przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tych usług. 

6/art. 66f.  ust.1: 

Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych określa w szczególności: 

1)   warunki realizowania działań aktywizacyjnych przez realizatora; 
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2)   liczbę bezrobotnych, którzy będą kierowani do realizatora; 

3)   warunki rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej bezrobotnych, którzy zostaną 

skierowani przez powiatowy urząd pracy do realizatora; 

4)   tryb kierowania bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy do realizatora; 

5)   zakres danych bezrobotnych, przekazywanych realizatorowi przez powiatowy 

urząd pracy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, obejmujący: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer PESEL, 

c)  miejsce zamieszkania, 

d)  kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe; 

7) art. 88f ust. 4: 

Minister właściwy do spraw pracy, wojewodowie oraz wojewódzkie i powiatowe 

urzędy pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące cudzoziemców, zezwoleń na 

pracę, kontroli przestrzegania przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach 

postępowań, w zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy. 

8) art. 90 ust. 1: 

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   typy zezwoleń na pracę, 

2)   tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę, 

3)   tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 

i 2, 

4)   wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, 

5)   wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez 

cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania, 

6)    wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, wzory 

oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o 

spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń 

zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu 

powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy 

- mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, pierwszeństwo 

dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 1-11, oraz zapewnienie właściwej organizacji postępowania w 

sprawach wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę. 

 Ministerstwo Pracy Ustawa z dnia 23 maja W Polsce system Art. 11. 1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem 



i Polityki 

Społecznej 
1991 r. o 

rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych (Dz.U. Nr 

55, poz. 236, z późn. 

zm.) 

 

rozwiązywania 

sporów zbiorowych 

określa ustawa z 

dnia 23 maja 1991 

r. o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych 

(Dz. U. nr 55, poz. 

236, z późn. zm.)  

Zgodnie z art. 1 

ww. ustawy, spór 

zbiorowy 

pracowników z 

pracodawcą może 

dotyczyć warunków 

pracy, płac lub 

świadczeń 

socjalnych oraz 

praw i wolności 

związkowych. Nie 

jest dopuszczalne 

prowadzenie sporu 

zbiorowego w celu 

poparcia 

indywidualnych 

żądań 

pracowniczych, jeśli 

ich rozstrzygnięcie 

jest możliwe w 

postępowaniu przed 

organem 

rozstrzygającym 

spory o roszczenia 

pracowników. 

Stronami sporu 

zbiorowego są: 

może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w 

uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców 

reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 

społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.). 

Ochronie danych osobowych podlega lista mediatorów prowadzona przez 

ministra właściwego do spraw pracy. Dane osobowe są przechowywane  w MPiPS  

w bazie danych – „System Monitorowania Sporów Zbiorowych”. 

 



pracownicy – 

reprezentowani 

przez związki 

zawodowe oraz 

pracodawca lub 

pracodawcy, którzy 

mogą być 

reprezentowani 

przez właściwe 

organizacje 

pracodawców. 

Ustawa o 

rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych 

określa następujące 

etapy 

rozwiązywania 

sporów zbiorowych: 

rokowania, 

mediacja, arbitraż, 

strajk. 

 Wykonanie zadań 

wynikających z 

ustawy                        

o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

nadzoruje 

Pełnomocnik 

będący sekretarzem 

stanu w urzędzie 

obsługującym 

ministra 

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. 

zm.) 

Ustawa dotyczy 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

których 

niepełnosprawność 

została 

potwierdzona 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności.  

Art. 6b
1
  

ust. 7 pkt 2 

„7. W wojewódzkim zespole prowadzi się rejestr badań w formie dokumentu 

pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten powinien zawierać: 

1)   numer ewidencyjny badania; 

2)   dane osobowe osoby badanej, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6;” 

ust. 8.  

„8. Wojewódzki zespół jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób 

badanych w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności.” 



właściwego do 

spraw 

zabezpieczenia 

społecznego. 

Ustawa określa m. 

in.  zasady i 

procedurę orzekania 

o 

niepełnosprawności. 

W tym celu 

powołuje się 

zespoły orzekające 

o 

niepełnosprawności: 

1)   powiatowe 

zespoły do spraw 

orzekania o 

niepełnosprawności 

- jako pierwsza 

instancja; 

2) wojewódzkie 

zespoły do spraw 

orzekania o 

niepełnosprawności 

- jako druga 

instancja.  

 Wykonanie zadań 

wynikających z 

ustawy o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

nadzoruje 

Pełnomocnik 

będący sekretarzem 

stanu w urzędzie 

obsługującym 

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. 

zm.) 

Ustawa dotyczy 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

których 

niepełnosprawność 

została potwierdzona 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności.  

Art. 6d 

„Art. 6d. 1.Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności, zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w 

celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz 

realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. 

1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

1b.W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 

3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o 

zagrożeniach dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są 



ministra 

właściwego do 

spraw 

zabezpieczenia 

społecznego.   

Ustawa określa m. 

in. zasady i 

procedurę orzekania 

o 

niepełnosprawności. 

W celu realizacji 

zadań przez zespoły 

orzekające o 

niepełnosprawności 

tworzy się 

Elektroniczny 

Krajowy System 

Monitoringu 

Orzekania o 

Niepełnosprawności. 

Powiatowe i 

wojewódzkie 

zespoły oraz 

Pełnomocnik Rządu 

ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

są administratorami 

danych w 

prowadzonych przez 

siebie bazach danych 

systemu. 

 

 

administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie 

stopnia niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w 

tym: 

a)  a) amortyzacji, 

b)  b) zużycia materiałów i energii, 

c)  c) wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na 

pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze 

przy wykonywaniu tych badań, 

d)  d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi 

badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,  

e)  e) pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z 

budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  a) imię (imiona) i nazwisko, 

b)  b) datę i miejsce urodzenia, 

c)  c) płeć, 

d) d) adres miejsca zameldowania, 

e)  e) adres miejsca pobytu, 

f)  f) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego 

numeru PESEL; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 

3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których 

mowa w ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich 

zatrudnienia i wymiaru czasu pracy; 



5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o 

których mowa w art. 6b ust. 3; 

6)   dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki 

organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób 

oraz tryb gromadzenia i usuwania danych z systemu, mając na względzie ich 

zabezpieczenie przed dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby 

nieuprawnione.” 

 

 Minister właściwy 

do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego 

 

Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 

lipca 2003 r. w sprawie 

orzekania o 

niepełnosprawności i 

stopniu 

niepełnosprawności 

(Dz. U. z 2015 r, poz. 

1110) 

  

   

Rozporządzenie 

określa m. in. 

warunki 

organizacyjne i 

techniczne 

pomieszczeń dla 

zespołów 

orzekających, 

zapewniające dostęp 

do tych pomieszczeń 

osobom 

niepełnosprawnym. 

    

 

§ 25 pkt 3 

 

„§ 25. Pomieszczenia, w których odbywają się postępowania w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i 

uprawnień, wymagają zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych 

umożliwiających osobie zainteresowanej lub dziecku: 

1)   poszanowanie ich dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań lekarskich i 

rozmów przez członków składów orzekających; 

2)   zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej; 

3)   zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.” 

 

 Minister właściwy 

do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego  

  

Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 

dnia 18 grudnia 2007 

r. w sprawie 

wykonywania badań 

specjalistycznych na 

Rozporządzenie 

określa m. in. 

warunki techniczne 

pomieszczeń, w 

których są 

wykonywane 

badania 

§ 7 ust. 1 pkt 3 

„Pomieszczenia, w których są przeprowadzane badania, w zakresie warunków 

organizacyjnych i technicznych, powinny umożliwiać badanej osobie: 

  1)   poszanowanie jej dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań; 

  2)   zachowanie w tajemnicy informacji ujawnionych przez nią w trakcie badania; 

  3)   zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.” 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a100%28g%29u1&full=1


potrzeby orzekania o 

niepełnosprawności i 

stopniu 

niepełnosprawności   

(Dz. U. Nr 250, poz. 

1875) 

specjalistyczne. 

 

 

 Minister właściwy 

do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego 

 

 

  

Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 

dnia 28 listopada 2007 

r. 

w sprawie warunków, 

sposobu oraz trybu 

gromadzenia i 

usuwania danych w 

ramach 

Elektronicznego 

Krajowego Systemu 

Monitoringu 

Orzekania            o 

Niepełnosprawności 

(Dz. U. Nr 228, poz. 

1681) 

Rozporządzenie 

określa szczegółowe 

warunki, w tym 

techniczne i 

organizacyjne, 

sposób oraz tryb 

gromadzenia i 

usuwania danych w 

ramach 

Elektronicznego 

Krajowego Systemu 

Monitoringu 

Orzekania o 

Niepełnosprawności. 

§ 2 ust. 2 

„2. Dla przetwarzania danych osobowych w systemie ustala się wysoki poziom 

bezpieczeństwa.” 

§ 5 ust. 5 

„5. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do dostępu do danych 

osobowych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu, unieważnić jego hasło 

użytkownika oraz podjąć inne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi 

tej osoby do danych.” 

§ 6 

„§ 6. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych 

zgromadzonych w systemie, w tym w szczególności za przeciwdziałanie 

dostępowi osób nieuprawnionych do systemu oraz za podejmowanie 

odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń 

jest administrator danych, zwany dalej "administratorem". 

§ 7 

§ 7. W celu zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w systemie 

administrator: 

  1)   opracowuje instrukcję, określającą sposób zarządzania systemem z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, zawierającą w 

szczególności: 

a)  a) procedury nadawania użytkownikom systemu uprawnień do przetwarzania 

danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie oraz wskazanie osoby 

odpowiedzialnej za wykonywanie tych czynności, 

b)  b) metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i 

użytkowaniem, 

c)  c) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla 

użytkowników systemu, 

d)  d) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i 

narzędzi programowych służących do ich przetwarzania, 



e)  e) sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji 

zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w lit. d, 

f)  sposób zabezpieczenia systemu przed działalnością oprogramowania, którego 

celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu, 

g)  procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników 

informacji służących do przetwarzania danych; 

  2)   identyfikuje i analizuje zagrożenia i ryzyko, na które może być narażone 

przetwarzanie danych zgromadzonych w systemie; 

  3)   określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemu; 

  4)   określa sposoby zabezpieczenia danych osobowych adekwatnie do zagrożeń i 

ryzyka; 

  5)   monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych 

osobowych i ich przetwarzania; 

  6)   wykrywa i reaguje na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych 

zgromadzonych w systemie.” 

§ 8 ust. 1 

„§ 8. 1. Dane osobowe przetwarzane w systemie zabezpiecza się przez wykonanie 

kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania 

danych.” 

§10 - § 14 

„§ 10. 1. Pomieszczenia lub części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym 

przetwarzane są dane osobowe, wyposaża się w zabezpieczenia techniczne 

uniemożliwiające utratę zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia 

chroniące przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, wykorzystaniem przez 

osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 

1, jest dopuszczalne za zgodą administratora lub w obecności osoby uprawnionej 

do przetwarzania danych osobowych.” 

„§ 11. 1. System chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej 

poprzez wdrożenie fizycznych oraz logicznych zabezpieczeń chroniących przed 

nieuprawnionym dostępem. 

2. Logiczne zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

  1)   kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną; 

  2)   kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu. 

3. Dla danych przesyłanych w sieci publicznej stosuje się środki kryptograficznej 



ochrony. 

§ 12. 1. Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie, system 

zapewnia spójne odnotowanie: 

  1)   daty wprowadzenia pierwszych i kolejnych danych tej osoby; 

  2)   identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane; 

  3)   informacji komu, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo zostały udostępnione 

dane zgromadzone w systemie. 

2. Odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje 

automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia 

danych. 

3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie, system 

zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie 

zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1. 

§ 13. Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, 

przeznaczone do naprawy, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób 

uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby 

upoważnionej przez administratora. 

§ 14. Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, 

przeznaczone do usunięcia z systemu, pozbawia się zapisu tych danych, a w 

przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza w sposób uniemożliwiający ich 

odczytanie.” 

 Minister właściwy 

do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego 

  

 

Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 

marca 2004 r. 

w sprawie zasad i 

trybu sprawowania 

kontroli przez 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

(Dz. U. Nr 63, poz. 

586) 

Rozporządzenie 

określa zasady i tryb 

sprawowania przez 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

kontroli nad 

wykorzystaniem 

środków tego 

Funduszu 

przekazywanych na 

realizację zadań 

określonych w 

ustawie                o 

§ 15 

„§ 15. 1. Zebrane w toku kontroli dowody przechowywane są przez kierownika 

zespołu, z zapewnieniem ochrony danych osobowych, w szczególności przez 

przechowywanie za zgodą kierownika podmiotu kontrolowanego w siedzibie tego 

podmiotu w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu. 

2. O zwolnieniu materiałów dowodowych z zabezpieczenia decyduje kierownik 

zespołu.” 

 



rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.    

 MPiPS  

Departament 

Polityki Rodzinnej 

Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy 

zastępczej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 

332, z późn. zm.) 

Ustawa reguluje 

kwestie prawne 

związane z 

wspieraniem rodziny  

i systemem pieczy 

zastępczej. 

Ustawa określa: 

 zasady i formy 

wspierania rodziny 

przeżywającej 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

   zasady i formy 

sprawowania pieczy 

zastępczej oraz 

pomocy  

w usamodzielnianiu 

jej pełnoletnich 

wychowanków 

 zadania 

administracji 

publicznej  

w zakresie 

wspierania rodziny  

i systemu pieczy 

zastępczej 

 zasady 

finansowania 

Art. 7. 1. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej mogą przetwarzać dane osobowe osób, do których 

stosuje się niniejszą ustawę, oraz członków ich rodzin  

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających  

z niniejszej ustawy.  

2. Zbieranie danych, o których mowa w ust. 1, w celu realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty i osoby realizujące 

te zadania, nie powoduje po ich stronie obowiązku,  

o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).  

3. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji  

o osobach, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w 

tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach. 

Art. 16. 1. Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma 

prawo do:  

1) wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, 

niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym:  

a) imię i nazwisko,  

b) datę urodzenia,  

c) obywatelstwo,  

d) adres miejsca zamieszkania,  

e) stan cywilny,  

f) wykształcenie,  

g) zawód,  

h) miejsce pracy,  

i) źródła dochodu,  

j) dane dotyczące warunków mieszkaniowych,  

k) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka,  

l) dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;  



wspierania rodziny i 

systemu pieczy 

zastępczej 

 zadania w zakresie 

postępowania 

adopcyjnego. 

Ustawa ustanowiła 

m.in. instytucję 

asystenta rodziny 

oraz wprowadziła 

zmiany w przepisach 

KRO dot. 

przysposobienia 

2) występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz 

instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, 

niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie;  

3) przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz 

instytucjom ocen  

i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.  

Art. 38a. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej gromadzą i przekazują odpowiednio rodzinie zastępczej, 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-

wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, 

dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zespołowi do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w szczególności następujące informacje oraz dokumentację dotyczące 

dziecka: 

1)   informacje o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji prawnej 

umożliwiającej przysposobienie; 

2)   szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje 

o rodzeństwie; 

3)   odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis 

aktu zgonu zmarłego rodzica; 

4)   orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek 

rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej; 

5)   dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień; 

6)   dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne; 

7)   diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 

konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub 

resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją; 

8)   plan pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, przekazany przez 

asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony 

asystent rodziny - przekazaną przez gminę informację o sytuacji rodziny. 

2. W przypadku małoletniego cudzoziemca poza informacjami i dokumentacją, o 

których mowa w ust. 1, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej ponadto gromadzą i przekazują odpowiednio rodzinie 

zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki 



opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej, dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz 

zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej dostępne informacje oraz dokumentację, a w 

szczególności: 

1)   dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; 

2)   dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli zostały wydane; 

3)   dokumenty podróży dziecka; 

4)   informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5)   informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum 

pomocy rodzinie; 

6)   informacje o rodzicach dziecka; 

7)   dokumenty o stanie zdrowia dziecka. 

3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiatowe centrum 

pomocy rodzinie oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej mają prawo do 

uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej 

dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczących przyjętego dziecka. 

Art. 46. 1. Starosta prowadzi rejestr danych o osobach: 

1)   zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2)   pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. 

2. Rejestr danych, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   obywatelstwo; 

4)   adres miejsca zamieszkania; 

5)   stan cywilny; 

6)   wykształcenie; 

7)   zawód; 

8)   miejsce pracy; 

9)   źródła dochodu; 

10)  dane o warunkach mieszkaniowych; 



11)  dane niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę 

nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których 

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5; 

12)  zakres ukończonych szkoleń; 

13)  liczbę umieszczonych dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 - w 

przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

14)  informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia 

rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty o 

każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 2, oraz do przedstawiania co 2 lata 

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i 

motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, wystawionej przez psychologa. 

4. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 2, starosta przekazuje do właściwego 

sądu. 

5. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 

do prowadzenia rejestru danych, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 47. 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny 

zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez: 

1)   udzielenie szczegółowych informacji, o których mowa w art. 38a ust. 1 pkt 1 i 

2, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed 

umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka; 

2)   przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, 

dokumentacji, o której mowa w art. 38a ust. 1 pkt 3-8. 

2. W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka 

wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 

12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacje, o których mowa w art. 38a ust. 

1 pkt 1 i 2, oraz dokumentację, o której mowa w art. 38a ust. 1 pkt 3-8, 

niezwłocznie po przyjęciu dziecka. 

3. Niezależnie od dokumentacji i informacji, o których mowa w art. 38a ust. 1, 

rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do 
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uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej 

dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczących przyjętego dziecka. 

Art. 99a. Niezależnie od dokumentacji i informacji, o których mowa w art. 38a 

ust. 1, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do uzyskania 

informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w 

tym prawnej i medycznej, dotyczących dziecka. 

Art. 161. 1. Ośrodek adopcyjny prowadzi: 

1)   dokumentację dotyczącą: 

a)  kandydatów do przysposobienia dziecka, 

b)  szkoleń osób, o których mowa w lit. a, 

c)  dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do 

przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania 

dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym 

państwie, 

d)  pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej 

osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym; 

2)   rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1. 

2. Ośrodek adopcyjny przetwarza następujące informacje dotyczące kandydatów 

do przysposobienia dziecka: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   obywatelstwo; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 

4)   stan cywilny; 

5)   wykształcenie; 

6)   zawód; 

7)   miejsce pracy; 

8)   warunki mieszkaniowe; 

9)   źródła dochodu; 

10)  dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować 

właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

11)  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. Ośrodek adopcyjny, w tym wojewódzki bank danych i centralny bank danych, 

oraz organ centralny, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9, przetwarzają 

następujące informacje dotyczące dzieci zgłoszonych do przysposobienia: 



1)   imię i nazwisko dziecka; 

2)   adres miejsca zamieszkania dziecka; 

3)   datę i miejsce urodzenia dziecka; 

4)   dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka; 

5)   szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający 

również daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

6)   dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

7)   stosunek dziecka do przysposobienia; 

8)   imiona i nazwiska rodziców dziecka; 

9)   numery PESEL rodziców dziecka; 

10)  daty urodzenia rodziców dziecka; 

11)  dane dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz inne dotyczące ich 

informacje mające wpływ na zdrowie dziecka; 

12)  informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z 

dzieckiem; 

13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa 

dziecka. 

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 156 ust. 1, ośrodki adopcyjne 

mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej 

dostępnej dokumentacji dotyczących dziecka, w tym prawnej i medycznej. 

Art. 169. 1. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o 

nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez 

kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, 

i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do 

przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny. 

2. W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2: 

1)   przekazują, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek 

adopcyjny prowadzący centralny bank danych, informację o dziecku 

pełnomocnikom organizacji lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych przez 

rządy innych państw; 

2)   umożliwiają kandydatowi zakwalifikowanemu przez te podmioty, po wydaniu 

przez organ centralny, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9, zgody, o której 

mowa w art. 17 Konwencji z dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy 

w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, kontakt z dzieckiem, chyba że 



przysposobienie następuje między członkami rodziny. 

Art. 187. 3a. W przypadku gdy systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 

3, zapewnia minister właściwy do praw rodziny, administratorem danych 

osobowych zawartych w dokumentach przesyłanych w formie elektronicznej za 

pomocą tych systemów jest minister właściwy do spraw rodziny. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny może utworzyć rejestr centralny 

obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych realizujących zadania z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także dane dotyczące 

osób i rodzin, którym udzielono wsparcia, oraz form udzielonego wsparcia, 

gromadzone przez jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie przepisów ustawy. 

5. W przypadku utworzenia rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 4, 

jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej przekazują dane do rejestru centralnego. 

Art. 197a. 1. Wojewoda w związku z przeprowadzanym postępowaniem 

kontrolnym ma prawo do: 

1)   żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania 

kontroli; 

2)   wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki; 

3)   przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej 

jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym 

standardem; 

4)   żądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w 

formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli; 

5)   wzywania i przesłuchiwania świadków; 

6)   zwrócenia się o wydanie opinii biegłych; 

7)   obserwacji dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub 

przebywających w placówkach wsparcia dziennego; 

8)   przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz z dziećmi przebywającymi w placówkach 

wsparcia dziennego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, 

możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej; 

9)   obserwacji zajęć prowadzonych przez wychowawcę w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz w placówkach wsparcia dziennego. 

2. Przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego wojewoda może korzystać z 



pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli. 

 MPiPS – 

Departament 

Polityki Rodzinnej 

Ustawa z dnia z dnia 

28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114, z 

późn. zm.) 

Ustawa określa 

sposób nabywania 

prawa do świadczeń 

rodzinnych – zasiłku 

rodzinnego oraz 

dodatku do zasiłku 

rodzinnego, 

świadczenia 

opiekuńczego 

(zasiłek 

pielęgnacyjny  

i świadczenie 

pielęgnacyjne), 

zapomogi 

wypłacanej przez 

gminy oraz 

jednorazowej 

zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka 

(tzw. becikowe). 

Poszczególne 

świadczenia rodzinne 

mają różny 

charakter: w 

większości 

wypłacane są na 

określony czas (okres 

zasiłkowy), ale 

również jednorazowo 

(dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka, 

jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

Art. 22. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi 

punkt kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, służący do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej 

Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie 

świadczeń rodzinnych.  

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego,  

o którym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

Art. 23. 1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego  

z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby 

uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 

których, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

ciąży obowiązek alimentacyjny.  

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby,  

o której mowa w ust. 1.  

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, 

datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.  

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c  

i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu 
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dziecka) lub raz w 

ciągu pewnego 

okresu (dodatek z 

tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego). 

Część z świadczeń 

rodzinnych 

występuje samoistnie 

(zasiłek rodzinny, 

jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka, zasiłek 

pielęgnacyjny i 

świadczenie 

pielęgnacyjne), 

natomiast otrzymanie 

dodatków do zasiłku 

rodzinnego 

uzależnione jest od 

posiadania prawa do 

zasiłku rodzinnego. 

Świadczenia 

rodzinne przysługują 

obywatelom polskim 

oraz cudzoziemcom, 

jeżeli zamieszkują na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres 

zasiłkowy, w którym 

otrzymują 

świadczenia 

rodzinne. 

Przyznawanie 

skarbowego, zawierające informacje o wysokości:  

a) dochodu,  

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,  

c) należnego podatku;  

2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:  

a) wysokości dochodu,  

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,  

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,  

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;  

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa 

do świadczeń rodzinnych, w tym:  

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,  

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,  

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,  

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,  

g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,  

h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki 

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,  

i) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne.  

4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne 

wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, 

organ właściwy może przeprowadzić wywiad.  

4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub 

osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o 

których mowa w art. 17, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka 
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świadczeń 

rodzinnych (z 

wyjątkiem 

jednorazowej 

zapomogi  

z tytułu urodzenia się 

dziecka 

(jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka) oraz zasiłku 

pielęgnacyjnego, 

które przysługują 

niezależnie od 

wysokości dochodów 

uzyskiwanych przez 

rodzinę) uzależnione 

jest od spełnienia 

kryterium 

dochodowego. 

 

pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 182, z późn. zm.14)), w celu weryfikacji okoliczności,  

o których mowa w art. 17.  

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może 

wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach,  

o których mowa w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone 

w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż  

3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o 

udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy 

upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 

kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy. 

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia 

rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz 

ich wysokość.  

4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca 

się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania 

warunków, o których mowa w art. 16a.  

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 

6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy 

zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a.  

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio,  

w przypadku gdy organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w 

sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej 

jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy.  

5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory:  

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,  



2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,  

3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych,  

4) kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a  

– kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej 

dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych.  

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych 

wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:  

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,  

2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,  

3) wielkość gospodarstwa rolnego,  

4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie,  

5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy 

oraz okresy zatrudnienia,  

6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,  

7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w 

specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  

8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

– osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć 

stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.  

5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których 

mowa w ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu 

miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na 

ubezpieczenie społeczne.  

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 



oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.  

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:  

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 

publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający 

strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres 

komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur 

dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych 

i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114),  

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 

systemu,  

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z 

opisem systemu  

– mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń rodzinnych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju 

danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 

zgodności z minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności 

oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań  

w zakresie świadczeń rodzinnych używają oprogramowania, które jest zgodne z 

wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, i z jego zastosowaniem 

sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują wojewodzie.  

8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy 

przez organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w 

zakresie świadczeń rodzinnych:  

1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne:  

a) imię i nazwisko,  



b) datę urodzenia,  

c) adres zamieszkania lub pobytu,  

d) miejsce zamieszkania lub pobytu,  

e) numer ewidencyjny PESEL,  

f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,  

g) stan cywilny,  

h) obywatelstwo,  

i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,  

j) rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się,  

k) stan zdrowia,  

l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,  

m) płeć,  

n) dochody;  

2) wartości udzielonych świadczeń.  

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). Organy właściwe i samorządy województw 

przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym 

mowa w ust. 7. 

 

Art. 23a. 1. W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń 

rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w 

którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do 

marszałka województwa. 

2. W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po 

wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ 

właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu 

turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 



3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, 

czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

4. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, 

ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 21. 

5. W przypadku gdy marszałek województwa, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, 

ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od 

dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, marszałek województwa wydaje decyzję 

w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 od dnia, w którym osoba 

podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń 

rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

7. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają 

zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 

1)   przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1; 

2)   informuje o tym fakcie organ właściwy - w przypadku, o którym mowa w ust. 

2. 

8. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, ustala prawo do 

świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

9. Marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 30 stosuje się 

odpowiednio. 

10. W przypadku zwrotu przez instytucję państwa, o którym mowa w ust. 1, 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa może umorzyć 

pozostałą kwotę nienależnie pobranych świadczeń łącznie z ustawowymi odsetkami 

w całości lub w części, w szczególności jeśli pozostała kwota wynika z różnicy 

kursowej. 



Art. 29. 1. Podmiot realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych może 

gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osoby, o 

której mowa w art. 23 ust. 1, oraz członków jej rodziny.  

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji 

Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi 

Sprawiedliwości, podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku 

lub uposażenie rodzinne, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę 

zlecenia albo umowę  

o świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy 

finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

zwany dalej „Zakładem”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędy 

administracji rządowej  

i samorządowej są obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. 

 MPiPS – 

Departament 

Polityki Rodzinnej 

Ustawa z dnia 5 

grudnia  

2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny  

(Dz. U. poz. 1863) 

Ustawa określa 

działanie Karty 

Dużej Rodziny czyli 

systemu zniżek  

i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 

3+ zarówno w 

instytucjach 

publicznych, jak i w 

firmach prywatnych. 

Jej posiadacze mają 

możliwość 

tańszego korzystania 

z oferty instytucji 

kultury, ośrodków 

rekreacyjnych czy 

księgarni na terenie 

całego kraju. 

Posiadanie Karty 

ułatwia więc dużym 

Art. 10. 4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub 

odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w 

szczególności: 

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, 

że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 

rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 

najmniej trojga dzieci; 

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt 

małżeństwa; 

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub 

dokument potwierdzający tożsamość; 

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument 

potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia 

nauki w danej placówce; 

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument 

potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 



rodzinom dostęp do 

rekreacji oraz obniża 

koszty codziennego 

życia.  

Spersonalizowana 

Karta wydawana jest 

bezpłatnie każdemu 

członkowi rodziny 

wielodzietnej 

spełniającemu 

warunki określone w 

ustawie. Aby 

otrzymać Kartę 

Dużej Rodziny 

należy złożyć 

wniosek w gminie 

odpowiadającej 

miejscu 

zamieszkania. 

dziecka; 

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo 

w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o 

pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o 

przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się 

dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 21. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej 

ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać 

następujące dane osób ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej 

duplikatu: 

1) imię i nazwisko; 

2) data urodzenia; 

3) miejsce zamieszkania lub pobytu; 

4) adres do korespondencji; 

5) numer PESEL; 

6) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; 

7) stan cywilny; 

8) obywatelstwo; 

9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; 

10) rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko; 

11) rodzaj i stopień niepełnosprawności; 

12) informacja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; 

13) orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; 

14) dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o 

którym mowa w art. 13 ust. 3; 

15) adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek o 

przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu − o ile je posiada. 

2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań wynikających 

z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1396342:part=a37u2&full=1


numerów i statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały 

uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie 

niezbędnym do udzielenia tych uprawnień. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez okres 1 

roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji 

dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez 

okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się 

ostateczna. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przetwarzania, o których mowa w ust. 4. 

Art. 26. 1. Podmioty, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym 

ministrom instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych 

uprawnienia, mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na 

podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 MPiPS – 

Departament 

Polityki Rodzinnej 

 

Ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o 

pomocy osobom 

uprawnionym do 

alimentów  

(Dz.U. z 2007 r.  Nr 

192 poz. 1378) 

Ustawa określa: 

1)  zasady pomocy 

państwa osobom 

uprawnionym do 

alimentów na 

podstawie tytułu 

wykonawczego,  

w przypadku 

bezskuteczności 

egzekucji; 

2)  warunki 

nabywania prawa do 

świadczeń 

pieniężnych 

wypłacanych  

w przypadku 

bezskuteczności 

egzekucji alimentów, 

zwanych dalej 

"świadczeniami z 

Art. 3. 1. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć 

do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie 

egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w 

celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 

3. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący 

postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności 

egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych alimentów. 

4. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania 

zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego 

dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku: 

1)   otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

2)   przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

3)   umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej. 



funduszu 

alimentacyjnego"; 

3)  zasady i tryb 

postępowania  

w sprawach 

przyznawania i 

wypłacania 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego; 

4)  zasady 

finansowania 

świadczeń  

z funduszu 

alimentacyjnego; 

5)  działania 

podejmowane wobec 

dłużników 

alimentacyjnych. 

 

 

 

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania 

organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela o stanie egzekucji 

i przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych organów, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a także każdorazowo w przypadku 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia lub na 

podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

7. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi 

prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne 

dla skuteczności egzekucji. 

8. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela informują sąd o 

bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. 

Art. 4. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy 

dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, 

dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia 

oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego 

oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji 

gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, 

w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy 

składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. 

3. (uchylony) 

4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika 

alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny 

wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie 

przepisów o pomocy społecznej, nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia 

wystąpienia o udzielenie informacji. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego 

przeprowadzanego u dłużnika alimentacyjnego, a także wzór oświadczenia 

majątkowego dłużnika alimentacyjnego, uwzględniając potrzebę podjęcia przez 
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organ właściwy dłużnika określonych w ustawie działań zmierzających do poprawy 

egzekucji alimentów. 

Art. 5. 1. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje 

mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w 

wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika 

alimentacyjnego. 

2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich 

zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

1)   zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny 

albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się 

jako bezrobotny; 

2)   informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego. 

3. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie 

wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: 

1)   złożenia oświadczenia majątkowego, 

2)   zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo 

poszukujący pracy, 

3)   bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac 

interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo 

udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych 

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

3a. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres 

ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych 

alimentów. 

3b. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje 

wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 

dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo 

określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
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Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, starosta jest obowiązany do 

informowania o tym organu właściwego dłużnika. 

4a. Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi 

pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 

5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3b, starosta wydaje decyzję o 

zatrzymaniu prawa jazdy. 

Art. 8. Sąd przesyła organowi właściwemu wierzyciela i organowi właściwemu 

dłużnika orzeczenia wydane na podstawie art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 

1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) w sprawach, w 

których osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w 

terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

Art. 15. 1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich 

wypłata na-stępują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej 

przedstawiciela ustawowego.  

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.  

3. Wniosek powinien zawierać:  

1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, 

numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu;  

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;  

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i 

sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do 

alimentacji.  

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub 

oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 361, z późn. zm.5)), każdego członka rodziny, zawierające informacje o 

wysokości:  
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a) dochodu,  

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,  

c) należnego podatku; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;  

3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa 

do świadczenia, w tym:  

a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,  

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo 

oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,  

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu  

o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść 

ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,  

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 

uprawnionej,  

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 

lub szkoły wyższej,  

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji  

o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w 

związku z:  

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub  

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca za-mieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą,  

h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne.  

4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę 

lub uzyskanie oraz ich wysokość.  

5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 

3 lit. b, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o 

bezskuteczności egzekucji.  

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 



zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania.  

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 

lit. b oraz f, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń 

używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą 

przekazują wojewodzie.  

8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy 

przez organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji 

zadań wynikających z ustawy:  

1) dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin:  

a) imię i nazwisko,  

b) datę urodzenia,  

c) adres zamieszkania lub pobytu,  

d) miejsce zamieszkania lub pobytu,  

e) numer ewidencyjny PESEL,  

f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL,  

g) stan cywilny,  

h) obywatelstwo,  

i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,  

j) rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona,  

k) stan zdrowia,  

l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,  

m) płeć,  

n) dochody,  

o) wysokości zasądzonych alimentów,  



p) poziom egzekucji zasądzonych alimentów;  

2) dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich 

działań:  

a) imię i nazwisko,  

b) datę urodzenia,  

c) adres zamieszkania lub pobytu,  

d) miejsce zamieszkania lub pobytu,  

e) numer ewidencyjny PESEL,  

f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL,  

g) stan cywilny,  

h) obywatelstwo,  

i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,  

j) stan zdrowia,  

k) wykształcenie,  

l) zawód,  

m) zatrudnienie,  

n) osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PE-SEL) oraz 

wysokości zasądzonych alimentów,  

o) poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń 

alimentacyjnych, 

r) posiadanie prawa jazdy przez dłużnika,  

s) rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.  

8b. Informacje, o których mowa w ust. 8a, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm.6)). Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika 

przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym 

mowa w ust. 8.  

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia:  

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty,  

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego,  



3) wzory:  

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia,  

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,  

c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów 

niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia,  

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bez-

skuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach 

jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  

– kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej do nich dokumentacji.  

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:  

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 

publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 

szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), 

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 

systemu,  

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z 

opisem systemu  

– mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, 

która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy 

teleinformatyczne nie mają zastosowania do działalności naczelnika urzędu 



skarbowego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

Art. 22. 1. Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić 

i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób, o których 

mowa w art. 15 ust. 1, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i 

członków ich rodzin.  

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez 

Ministra Obrony Narodowej, właściwe jednostki podległe ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-go, 

Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie 

spoczynku lub uposażenie rodzinne, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub 

umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

urzędy administracji rządowej i samorządowej są obowiązani wydawać za-

świadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. 

 MPiPS – 

Departament 

Polityki Rodzinnej 

Ustawa z dnia 4 

lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 

1457, z późn. zm.) 

Ustawa określa:  

1.zasady 

organizowania i 

funkcjonowania 

opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3;  

2. warunki 

świadczonych usług;  

3. kwalifikacje osób 

sprawujących 

opiekę;  

4. zasady 

finansowania opieki;  

5. nadzór nad 

warunkami i jakością 

sprawowanej opieki. 

Art. 3a. 1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub 

zaświadczenia, następujące dane:  

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;  

2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;  

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;  

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;  

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole 

wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;  

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  

7) dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez 

rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest 

uzależnione od wysokości dochodów.  

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający 

dziennego opiekuna mogą przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie  

w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej 

opieki. 



Art. 28. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na 

podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot 

zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera: 

1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym 

rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; 

2)   numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

3)   oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 

4)   w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie; 

5)   oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 

6)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL. 

2. (uchylony). 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne 

oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33. 

4. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub 

klub dziecięcy. 

Art. 46. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych 

opiekunów. 

2. Wykaz zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 

prowadzącej wykaz. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje wykaz dziennych opiekunów za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2. 

Art. 64a. 1. Gmina jest zobowiązana do przekazywania danych z rejestru oraz 

wykazu dziennych opiekunów ministrowi właściwemu do spraw rodziny za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.  

2. Minister właściwy do spraw rodziny publikuje dane, o których mowa w ust. 1, na 

stronach internetowych ministerstwa. 

 Ministerstwo Pracy 

i Polityki 

Ustawa z dnia 12 

marca 2004 r. o 

Ustawa określa istotę 

i cele pomocy 

Art. 100  1. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy 

kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i 



Społecznej pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 

163 ze zm.) 

społecznej oraz 

podmioty działające 

w omawianej 

dziedzinie. Pomoc 

społeczna jest 

instytucją polityki 

społecznej państwa. 

Przez pojęcie 

polityki społecznej 

rozumie się 

najczęściej celowe 

działania państwa 

zmierzające do 

bezpośredniego 

zaspokojenia 

ważnych potrzeb 

społecznych. 

Ustawowe ujęcie 

pomocy społecznej 

jako elementu 

polityki społecznej 

podkreśla rolę, jaką 

odgrywa państwo w 

organizowaniu i 

świadczeniu tej 

pomocy, wyraża 

również 

odpowiedzialność 

państwa za losy 

członków 

ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości 

publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i 

zakresu przyznanego świadczenia. 

2. W zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy 

społecznej można przetwarzać dane osób ubiegających się i korzystających z tych 

świadczeń dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, 

orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym. 

 



społeczeństwa. 

    Art. 23a. 1. W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się 

zanonimizowane informacje o: 

1) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) wnioskach o przyznanie świadczeń; 

3) realizowanych świadczeniach; 

4) sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia; 

5) rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń. 

2. W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 

o świadczenia z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz 

członków ich rodzin, w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, 

gromadzi się informacje o: 

1) imieniu i nazwisku; 

2) dacie urodzenia; 

3) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały; 

4) miejscu zamieszkania lub pobytu; 

5) numerze PESEL; 

6) numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

7) płci; 

8) stanie cywilnym; 

9) obywatelstwie; 

10) dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) stopniu pokrewieństwa z członkami rodziny; 

12) rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba; 

13) dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju 

wnioskowanego świadczenia; 

14) dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia; 

15) okresie, na który świadczenie zostało przyznane; 

16) liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym; 

17) liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń 

o charakterze niepieniężnym; 

18) miejscu otrzymania świadczenia. 

3. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania 



mają: 

1) ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie – w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin; 

2) wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w celu koordynowania działań 

w zakresie integracji cudzoziemców; 

3) organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), i marszałek 

województwa – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich 

rodzin; 

4) organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, 

z późn. zm.), i organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących 

dłużników alimentacyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje 

w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, 

którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 

roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od 

dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

5. Podmioty wymienione w ust. 3, przechowują informacje, o których mowa 

w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o 

którym mowa w art. 23 ust. 4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

świadczenie nie zostało przyznane, które przechowują przez okres 1 roku od dnia, 

w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia 

pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5. 



- przepis będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. 

    art. 105 1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy 

administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty 

wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i 

ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), szkoły wyższe, 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązane niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, na wniosek kierownika 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które 

mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z 

pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy 

społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, 

wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. 

- przepis będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. 

 Minister Pracy i 

Polityki Społecznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o 

przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r., nr 

180, poz. 1493 ze zm.) 

Zgodnie z 

dyspozycją art. 

1 ustawa o 

przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

normuje trzy grupy 

kwestii: 

1) zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie, 

2) zasady 

postępowania wobec 

osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

oraz 

3) zasady 

postępowania wobec 

Art. 9c. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą 

przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 

przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o 

ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są 

do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się 

także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w 

grupach roboczych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 

2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają 

organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: 

"Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że 

znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 

osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym. 



osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

 


