
 

 

UCHWAŁA NR LXV/1786/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 19 kwietnia 2018 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego  
 

Na podstawie art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138) uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w 

sprawie warszawskiego bonu żłobkowego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5418) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) umowie o objęciu dziecka opieką – należy przez to rozumieć umowę o objęciu 

dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w wymiarze 

co najmniej 5 dni w tygodniu,”; 
 

2) w § 7 w ust. 1:  

a)  pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) oczekują na objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. 

Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna 

zatrudnionego przez m.st. Warszawę i wyrażą zgodę na skreślenie dziecka z listy 

oczekujących albo wyrażą zgodę na rezygnację z miejsca w żłobku prowadzonym 

przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego 

opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę,”, 
 

b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo 

przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do 

świadczenia, nie przekracza kwoty 2 883 zł;”; 
   

 

3) w § 9 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego 

dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: rodzice lub 

jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie 

świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd 

zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 

rzecz tego dziecka.”; 
 

 

4) w § 14:  

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Świadczenie wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym złożono kompletny wniosek.”, 
 

b)  uchyla się ust. 3;  
   

 

5) § 15 otrzymuje brzmienie:  

"§ 15. 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego 

zwrotu.  

2. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:  

 



1) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, 

zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie wysokości przysługującego 

świadczenia albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części;  

2) świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i 

uzyskaniu dochodu - po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 5 

ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych;  

3) świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą to świadczenie;  

4) świadczenie przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono 

nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 

prawa albo świadczenie przyznane na podstawie decyzji, która została następnie 

uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do 

świadczenia;  

5) świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji 

przyznającej świadczenie, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.  

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5, 

naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.  

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia ulegają przedawnieniu z 

upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie 

pobranego świadczenia stała się ostateczna.  

5. Bieg przedawnienia przerywa:  

1) odroczenie terminu płatności należności,  

2) rozłożenie spłaty należności na raty,  

3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony  

- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, 

rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym 

dłużnik został powiadomiony.  

6. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia nie jest 

wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.  

7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia ustalone ostateczną decyzją podlegają 

potrąceniu z wypłacanego świadczenia.  

8. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. 

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty 

świadczenia do dnia spłaty.  

9. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia łącznie z 

odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, 

jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.  

10. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie, należności, o 

których mowa w ust. 2 i 8, wygasają.”; 
 

6) uchyla się § 16 i dodaje się § 16a w brzmieniu:  

„16a. 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, 

w tym na jego wysokość, osoby, o których mowa w § 5 są obowiązane do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu  wypłacającego świadczenie.  

2. Wstrzymuje  się wypłatę świadczenia, jeśli osoby, o których mowa w § 5 odmówiły 

udzielenia lub nie udzieliły w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności 

mających wpływ na prawo do świadczenia. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych 

 



świadczeń nie nastąpi do końca roku szkolnego, prawo do świadczeń wygasa.  

3. Organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję 

administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia, jeżeli uległa 

zmianie sytuacja rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia, osoba nienależnie 

pobrała świadczenie lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do 

świadczenia.  

4. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji na korzyść strony, w zakresie 

zmiany wysokości świadczenia, następuje z urzędu i nie wymaga jej zgody.  

5. Wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga zawiadomienia 

strony.”. 
 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


