
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DŚRiA 

 

Numer 
procedury 

 
23 

 

Nazwa procedury: Świadczenie wychowawcze 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 
2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte 
we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1177) 

Wymagane dokumenty: 

 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
 

1) 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 art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 
i 622); 

2) 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; 

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką 
naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się 
okresach; 

 5)  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
6)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 
 7)  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego. 
 

Opłaty:      Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

 
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku) 
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 
są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.  
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 
złoży wniosek wraz z dokumentami:  
 



- w okresie do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 
czerwca tego roku.  

- w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 

- w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.  

- w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.  

- w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.  

 
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 
 

Sposób załatwienia sprawy: 
Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Wydanie decyzji administracyjnej, m.in. w przypadku odmowy przyznania 
świadczenia, rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl 
tel.32 32-89-305 wew. 26, wew. 21 
pokój nr 3, nr 8 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika GOPS w Bojszowach w 
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

Wniosek wraz z załącznikami do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu 
teleinformatycznego: 

 
   1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy 

     Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
     Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl  

   2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy 
      Platformy Usług Elektronicznych – PUE)  

   3) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
      świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w 
     informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
     ministra właściwego do spraw rodziny  

 
Sprawy z wniosków złożonych poprzez Platformę Informacyjno – Usługową, tj. 
wskazanego w pkt 1 załatwiane są w formie elektronicznej. 

   Sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego (systemy 
wskazane wyżej w pkt 2 i 3 załatwiane są w formie pisemnej. Oznacza to, że systemy 
te  umożliwiają jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym 
zainicjują postępowanie administracyjne), natomiast dalszy ciąg postępowania 
administracyjnego (np. ewentualne wezwania do uzupełnienia wniosku czy doręczenie 
decyzji ) odbędzie się drogą pisemną, w formie papierowej.  

 
Data aktualizacji: październik 2019 r.  


