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KARTA USŁUGI
Nr 60
z dnia
01.04.2016 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
01.07.2019 r.

NAZWA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo
ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu
opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej
w wysokości 500,00 zł miesięcznie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jej wypłata następuje odpowiednio na wniosek
jednej z w/w osób.
Osobami uprawnionym są:
1) obywatele polscy;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),
jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali
zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu
miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz
obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej,
specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na
warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Nowe brzmienie lit. d w pkt 2 w ust. 2 w art. 1 wejdzie w życie z dn. 1.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 924).
Nowe brzmienie części wspólnej w lit. e w pkt 2 w ust. 2 w art. 1 wejdzie w życie z dn. 1.07.2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w
art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie
wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Wnioski na okres świadczeniowy trwający od 01.07.2019 roku do 31.05.2021 roku:
 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września
2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1
października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
31 grudnia 2019 r.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada
2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia
2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1465)
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
1.

2.

3.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie
wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie
świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania
usług.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

4.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
- świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą to świadczenie;
- świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres
od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w
związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do
dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze; świadczenie
wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w
którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie
w związku ze
stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania
decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało
przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie –
- świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,3, 5 i 6
naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

