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k.p.a.
n.z.ś.r.
n.z.u.ś.r.
pr. bank.
u.p.u.a.
u.r.z.s.
u.ś.r.
u.z.ś.r.
u.z.u.ś.r.

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267)
– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1217)
– ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1359)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 859)
– 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 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 995)
– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302 )
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Kalendarium zmian do ustawy
o świadczeniach rodzinnych
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Krystyna Tymorek

1. Zmiana obowiązująca od dnia 18 września 2015 r.
Co się zmienia: Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1302) zmieniono: art. 3 pkt 23 lit. c, art. 3
pkt 23 lit. i, art. 3 pkt 24 lit. c, art. 3 pkt 24 lit. f, art. 23a ust. 1, art. 23a
ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 1 u.ś.r. oraz dodano: art. 16
ust. 7, art. 16 ust. 8, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 30a u.ś.r.
Czego dotyczy zmiana: W wyniku nowelizacji ujednolicono przepisy dotyczące sposobu ustalania przybycia i utraty źródła dochodu w ustawach: o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)
oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 859 z późn. zm.), ponieważ osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych są często również uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Za utratę dochodu uznano:
– utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz
– utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń
alimentacyjnych.
Za uzyskanie dochodu uznano:
– rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia oraz
– uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który
wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten
okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy
organu właściwego. Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku
pielęgnacyjnego uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.
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W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub
członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Polski, w państwie,
w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.
W przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub po dniu jej wydania poza granicami
Polski w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego –organ właściwy występuje do
marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa
się, zgodnie z nowelizacją, świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej
niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia
rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.
Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie jest wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło
więcej niż 10 lat.
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza
kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu płatniczego są obowiązani zwrócić
z tych rachunków organowi właściwemu na jego wniosek kwoty świadczeń rodzinnych przekazane po dniu śmierci osoby uprawnionej na ten
rachunek albo instrument płatniczy.
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy,
a także wydawca instrumentu płatniczego są zwolnieni od wypłaty pełnej
lub częściowej kwoty, o której mowa powyżej, jeżeli przed otrzymaniem
wniosku organu właściwego dokonali z tych rachunków wypłat innym osobom i te wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części,
oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformują o tym ten
organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. Zwrot kwot świadczeń rodzinnych uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.
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Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony
zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja
rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym
państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne
lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.
Postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenia rodzinne wydanej przez organ właściwy w sprawie,
w której mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia
w życie ustawy, ulegają umorzeniu z mocy prawa.
Do postępowań w sprawie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego nienależnie pobranego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
wszczętych i niezakończonych przed dniem 3 marca 2016 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Obowiązywanie: Nowelizacja weszła w życie z dniem 18 września
2015 r. z wyjątkiem przepisu:
– dotyczącego ustalania przybycia i utraty źródła dochodu, który
wszedł w życie z dniem 3 września 2015 r., nie wcześniej jednak niż
przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2015 r., oraz
– dotyczącego potrącania za świadczeń emerytalno-rentowych zasiłku
pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek
pielęgnacyjny, który wszedł w życie z dniem 3 marca 2015 r.

2. Zmiana obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.
A. Co się zmienia: Ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559) zmieniono art. 17
ust. 3 u.ś.r.
Czego dotyczy zmiana: Od dnia 1 stycznia 2016 r. świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. Zmiana
została wprowadzona stopniowo:
1) od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 800,00 zł miesięcznie;

