Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Procedura
Nazwa procedury:
przyznanie świadczenia wychowawczego
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze -

do wglądu,
3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach podlegającym przepisom

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne zawierające informacje odpowiednio o:

formie opłaconego podatku,
wysokości przychodu,
stawce podatku,
wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

4. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
5. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy,
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie

sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
7. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko,
9. odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
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10.

o roszczenia alimentacyjne,
11. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
12. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie

sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sadowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
13. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną

obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
14. orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego,
15. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych - każdego
pełnoletniego członka rodziny,
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osobny ﬁzyczne
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego,
umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
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przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą
przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym, lub zatwierdzonym
przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby z poza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem, lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub
zatwierdzonym przez sąd:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów lub
- informację 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 zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
dokument, w tym oświadczenie określający datę utraty dochodu oraz wysokość
utraconego dochodu,
dokument, w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość
i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których
dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość
i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego,

16. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do

świadczenia wychowawczego.
Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch
miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia wniosku:
W formie elektronicznej (od 1 lipca), za pośrednictwem:
Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia” – http://empatia.mrpips.gov.pl/
Platformy Usług Elektronicznych ZUS – https://www.zus.pl/portal/
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Bankowości elektronicznej. Wykaz banków umożliwiających złożenie wniosków
o
świadczenie
500+
znajduje
się
na
stronie https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html
W formie tradycyjnej (papierowej) od 01 sierpnia 2018r.
1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku - pokój nr 10
2. za pośrednictwem poczty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Pl. Jana Pawła II Nr 12
95-083 Lutomiersk
WAŻNE
W PRZYPADKU WYSŁANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ZA POŚREDNICTWEM
URZĘDU POCZTOWEGO LICZY SIĘ DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU, A NIE STEMPLA
POCZTOWEGO.
Tryb odwoławczy:
Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję
wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ustawa z dnia

11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 poz. 2134);
2. art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206).

Inne informacje:
1. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka

albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na

dziecko w rodzinie.
3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast, gdy członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na
pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1.200,00 zł. W przypadku ubiegania się o świadczenie dla drugiego i kolejnych dzieci
w rodzinie.
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4. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw.

bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub
jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę
miesięcy, w których dochód był osiągany. W sytuacji uzyskania dochodu należy
niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenie wychowawcze
zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po jego
uzyskaniu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania
dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów
potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.
5. Przepisów o utracie i uzyskania dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia
pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego utraci dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy,
licząc od dnia dochodu, uzyska dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub
zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
6. W przypadku ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby ﬁzyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki
ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny
w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia , przez
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
„ Monitor Polski” w terminie od dnia 1 sierpnia każdego roku.
7. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną

obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia
wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty
przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
8. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie

wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica,
świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sadu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
Katalog źródeł utraty dochodu
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uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej;
wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej
wykonywania w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
utrata świadczenia rodzicielskiego;
utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Katalog źródeł uzyskania dochodu:
zakończenie urlopu wychowawczego;
uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej;
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po
okresie zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

7/9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w obowiązujących przepisach mogą być

składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia);
udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi
określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym
do spraw informatyzacji.

10. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawach ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczna od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30
września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłat
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku .
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1listopada do dnia 30
listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31
stycznia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
11. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
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dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej;
pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na
własne dziecko;
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.

12. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów

faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu
z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest
równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów
faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy
złoży wniosek.
13. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
14. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub

innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba
otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
15. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego

zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
16. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu
z wypłacanego świadczenia wychowawczego oraz wypłacanych świadczeń rodzinnych.
17. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego

uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia
wychowawczego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
18. Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma

miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce
jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe
zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak
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