KARTA USŁUGI

Wersja nr 3
Data zatwierdzenia:
29 czerwca 2019r.

Nr karty: GOPS.SP.0173.4.2019

NAZWA USŁUGI
POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Nazwa jednostki
organizacyjnej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABIERZOWIE

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 z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach.
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 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. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego.
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Adres:
Zabierzów 32-080, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: (12) 285 – 14 – 13
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Miejsce składania wniosku :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Godziny urzędowania (dni robocze):
Poniedziałek:

9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek:

8:00 – 16:00

Tryb odwoławczy:
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania
świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego
oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
wymagają wydania decyzji.
Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS Sekcję Świadczeń Rodzinnych przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul.
J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
stronie. Przed upływem tego terminu. strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Odwołanie nie podlega
opłatom.
Podstawa prawna:
 art. 1, art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, art. 5a, art. 10, art. 13, art. 13a, art. 18, art. 28 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2019 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)
 art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Uwagi:
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,
opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia
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ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi miesięcznie 500,00 zł na dziecko w
rodzinie.
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.
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.

Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Data aktualizacji

Opracowała

Anna Rychlewska

29.06.2019 r.

Zaopiniowała

Monika Florczak-Wątor

29.06.2019 r.

Zaakceptował

Stanisław Myjak

29.06.2019 r.

Podpis

