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NAZWA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego, tj. matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może się ubiegać
o w/w świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni
pobierania świadczenia lub wcześniej niż w w/w terminie w przypadku śmierci matki dziecka
lub porzucenia przez nią dziecka),
 opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej) oraz osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia przez te osoby opieki
nad dzieckiem do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz jej wypłata następuje odpowiednio na wniosek
jednej z w/w osób.
Osobami uprawnionym są:
1) osoby bezrobotne ( niezależnie czy są zarejestrowane w PUP),
2) studenci
3) osoby wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna
faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca
urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy
(ale nie później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni
lub 71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka
opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – w/w termin 3 miesięcy jest liczony
od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka, lub od dnia
śmierci matki dziecka lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.

WYMAGANE DOKUMENTY:



Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Załączniki:
- karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie
zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością,
o której mowa w art.127 lub art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.) lub w związku z przebywaniem
na terytorium RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
- dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką
faktyczną lub objęcia opieką rodziny zastępczej (np. postanowienie sądu - oryginał
do wglądu),
- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

W toku postępowania administracyjnego Urząd może wymagać dostarczenia także innych
dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA






Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2017 r. poz.1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 19
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 760, fax: +48 52 58 70 760
e-mail: rodzinne@sicienko.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
 Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,- zł miesięcznie (netto) od dnia porodu
(dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia
dziecka - przez okres:

-

52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia
jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
 Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochody rodziny (nie ma kryterium
dochodowego przy ubieganiu się o w/w świadczenie).
 W przypadku, gdy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc kwotę przysługującego
świadczenia ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych
w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które
świadczenie przysługuje. Kwotę tą zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
co najmniej jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego,
- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby,
która przysposobiła dziecko,
- jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują
lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku
z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają
sprawowanie tej opieki,
- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym
dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
- rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

