
 

 
 

KARTA  USŁUGI 
Nr 

19/GOPS/SW/2020 

Świadczenie wychowawcze 
Data zatwierdzenia: 

1.12.2020 
 

Komórka 

organizacyjna: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu          

Tel./e-mail: 44 710 11 23 / gops@inowlodz.pl 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  

2. Karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku okolicznościami, o 

których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 35 z późn. zm.),  

3. Karta pobytu i decyzja 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,  

4. Zaświadczenie Sądu Opiekuńczego lub Ośrodka Adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu 

sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,  

5. Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,  

6. Orzeczenie Sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

7. Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

8. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik może domagać się 

takiego dokumentu. 

Sposób załatwienia sprawy:  

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. 

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o 

przyznaniu świadczenia. 

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego.  

Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz 

 
III. OPŁATY 

Nie podlega opłacie. 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 



1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych. 

2. 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. 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 

czerwca tego roku. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 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. 

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 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. 

6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 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. 

7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 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. 

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie 

sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia 

otrzymania odwołania - art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 

stronie. Odwołanie nie podlega opłatom. 

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. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do 

organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

VI. PODSTAWA PRAWNA 



1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2407 z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256  z późn. zm),  

3. 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),  

4. 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). 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

1. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu 

pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

2. 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 ustala się 

każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc 

świadczenia wychowawczego.  

3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:  

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,  

• 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 świadczenie na dziecko o podobnym 

charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

4. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, nie wcześniej 

niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia 

dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.  

Urodzenie się kolejnego dziecka wymaga złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego na to dziecko w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka. 

Tylko wtedy prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od miesiąca urodzenia 

się dziecka. W innym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się 

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami.  

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo 

opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi 

rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od 

dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie 



wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za 

który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka labo opiekunowi faktycznemu 

dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.  

6. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której 

przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną 

decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy 

organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano 

świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na 

nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje 

przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub 

informacji. 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:  

1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych 

oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną,  

2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym  

e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia,  

3. Drogą pocztową na adres Ośrodka,  

4. Osobiście w siedzibie Ośrodka. 

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Edyta Jackow - inspektor ds. świadczeń wychowawczych 

 

 Stanowisko Imię i nazwisko 

Opracował 

 

Inspektor ds. świadczeń 

wychowawczych 

 

Edyta Jackow 

 

Zatwierdził 

 

Kierownik GOPS Iwona Szczepańska 

 

 


