INFORM ACJ A DL A RODZICÓW
dot. USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na
wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku
życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi
dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci
wskazane przez wnioskodawcę.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości
500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez
liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni
kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.
Terminy składania wniosków:
Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia
1 kwietnia br. .
Wniosek złożony w ww. terminie oznacza że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.
W pozostałych sytuacjach prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca aktualnego okresu
świadczeniowego nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka
opieką lub przysposobienia dziecka.
Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie
się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Wniosek z załącznikami można złożyć :


osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego:
w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
ul. ……………………………………………



osobiście w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto
Bydgoszcz - tylko w kwietniu w dni robocze w godzinach 16.00 – 19.00,



drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez
wybrane banki krajowe lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w takim przypadku
wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Druki wniosków będzie można pobrać od dnia ……………….……. w ………………………….. oraz
w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz a także ze
stron internetowych
Urzędu Miasta Bydgoszczy https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wssswiadczenia-rodzinne-i-swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.asp.

Dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub
jedyne dziecko stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

















zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym każdego pełnoletniego członka
rodziny;- załącznik nr 2 do rozporządzenia,
oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –
załącznik nr 3 do rozporządzenia,
dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu każdego
członka rodziny; ( świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.)
dokument określający wysokość dochodu osiągniętego 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 określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego;
zaświadczenie organu właściwego gminy , nakaz płatniczy albo oświadczenie członka rodziny
o wielkości gospodarstwa rolnego wrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo
świadczenia wychowawczego – załącznik nr 4 do rozporządzenia
oświadczenie o nieponoszeniu opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie; - w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji,
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
lub 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;
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;
odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego .

Niezbędnym jest przedłożenie odpowiednio niżej wymienionych dokumentów w zależności od sytuacji
rodzinnej wnioskodawcy:





odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie
sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację;
orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W sytuacji osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci
w rodzinie, nie jest wymagane załączanie do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację dochodową
członków rodziny.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko
zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214).

