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Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

I

Podstawa prawna:



ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. - O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (formularz SW-1);
w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 4 dzieci – należy dodatkowo wypełnić
załącznik (formularz SW-1Z)
2. klauzula informacyjna dla interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(formularz GOPS-8.1)
W nielicznych, indywidualnych przypadkach, w których dodatkowe dane/dokumenty w tym
oświadczenia są niezbędne do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie
zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego:
1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
4. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawie 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),
5. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku
cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",
6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania
lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
1.

II

Miejsce składania dokumentów i odbioru informacji / decyzji:
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V



Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, 96-515 Teresin, ul. Zielona 18
(budynek po starej aptece), parter, pokój nr 2 – podinspektor Tomasz Rutkowski,
podinspektor Marta Wołyńska, tel.: 46 861 30 45 wew. 102, kom. 603 696 055,
email: 500plus@gopsteresin.pl, 500plus1@gopsteresin.pl

Opłaty:


zwolniony z opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Sposób zakończenia postępowania:
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informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego przesyłana na adres e-mail
(jeśli we wniosku zabraknie adresu poczty elektronicznej – informację będzie można
odebrać osobiście)
decyzja administracyjna w przypadku odmowy przyznania świadczenia
wychowawczego / uchylenia /zmiany tego prawa / rozstrzygnięcia w sprawie
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej / osoby, u których
można uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :
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Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, 96-515 Teresin, ul. Zielona 18
(budynek po starej aptece), parter, pokój nr 2 – podinspektor Tomasz Rutkowski,
podinspektor Marta Wołyńska, tel.: 46 861 30 45 wew. 102, kom. 603 696 055,
email: 500plus@gopsteresin.pl, 500plus1@gopsteresin.pl

Tryb odwoławczy:


VIII

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
01 – 161 Warszawa, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Teresinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art.
127a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz
brak jest możliwości do odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania.

Dodatkowe informacje:
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prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim oraz
cudzoziemcom (pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium RP przez okres, w jakim
mają otrzymywać świadczenie wychowawcze):
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
b) jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o
zabezpieczeniu społecznym;
c) przebywającym 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 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP;
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z
dziećmi na terytorium RP, 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 RP: 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 o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP, 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 o międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej;
f) przebywającym na terytorium RP: 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 o cudzoziemcach, z wyłączeniem cudzoziemców,
którym zezwolono na pobyt na terytorium RP przez okres nieprzekraczający sześciu
miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
(czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz –
w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej;
w przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który
z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko;
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, każdy z rodziców może
złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku
zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości
świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie;
świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia,













bez kryterium dochodowego;
w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego i na podstawie wywiadu
środowiskowego, organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zamienić jego wypłatę
na pomoc w formie rzeczowej lub usług;
osoba, która pobrała nienależne świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
jeśli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub
przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego; w przypadku
złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek;
świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia (pomoc społeczna, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne,
dodatki mieszkaniowe, stypendia dla uczniów i studentów), świadczenie nie jest także
opodatkowane;
obecnie okres zasiłkowy trwa od 1 czerwca b.r. do 31 maja roku następnego - wnioski
elektroniczne złożone za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, PUE ZUS i portalu
Emp@tia można składać od 1 lutego b.r., natomiast wnioski papierowe można składać od 1
kwietnia b.r.;
jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne,
tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę, który przekazuje
informację do właściwej gminy; jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE
funkcjonuje w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego
pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

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.

Uwagi:


X




Opracowała:
Marta Wołyńska

w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia,
interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracowników
GOPS-u przyjmuje codziennie w godzinach pracy dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – Jolanta Linard, Teresin, ul. Zielona 18, parter, pokój nr 5, tel.:
605 630 106, email: j.linard@gopsteresin.pl.

Zaopiniował:
Zaakceptowała:
Andrzej Jaworski Jolanta Linard

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek, wtorek, środa: 8-16,
czwartek, piątek: 7-15.

Zatwierdziła:
Grażyna Cierpis-Przysucha

