
KARTA USŁUG 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański 

ul. Ogrodowa 9 
66-010 Nowogród Bobrzański 

tel.: (68) 327-68-43, (68) 327-65-22 
e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl 

 
Uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego 

 
Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Złożenie wniosku odbywa się: 
- w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
- przez internet poprzez bankowość elektroniczną, poprzez ministerialną platformę 
internetową Emp@tia, poprzez PUE ZUS, a także przez ePUAP. 
 

Wymagane 
dokumenty 

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z 
załącznikami wg. obowiązującego wzoru dostępnego w: 
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
- na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl, 
 

Termin 
załatwienia 
sprawy 

W ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych może być przedłużony celem 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie 
poinformowana. 
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, natomiast wnioski złożone elektronicznie 
przyjmowane są od dnia 1 lipca. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 
danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 
września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 
października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 
listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego 
roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do 
dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku. 
 

Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub odmowie ich przyznania. 
Odbiór decyzji: 
- doręczenie za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru), 
- możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. 



 
Forma wypłaty 
świadczenia 

- przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, 
- odbiór osobisty w kasie tut. Ośrodka w godz. od 9:00 do 13:00. 

Opłaty brak 
 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika M-GOPS w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. 
 
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Koszty odwołania: brak. 
 

Dodatkowe 
informacje 

 
Świadczenie wychowawcze   
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.   
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie 
wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 1.200,00 zł. 
  
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
a) do których stosuje się przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 
międzynarodowych, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej 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, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z 
członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania 
pracy na podstawie wizy. 
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom jeżeli zamieszkują na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie 
wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym nie stanowi inaczej. 
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom w/w do dnia ukończenia przez dziecko 18. 
roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko. 
 
W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę 
świadczenia wychowawczego przysługująca za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę 
tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną 
kwotę mnoży się liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę 
świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy 
w górę. 
 
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. 
 
Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie 
wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, 
świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 
 
1) drugi z rodziców nie żyje; 
 
2) ojciec dziecka jest nieznany; 
 
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 
oddalone; 
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz 
tego dziecka; 
 
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 
 

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia 
wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego 
od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, 
podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza się termin 3 
miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu 
wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności w wyznaczonym 
terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli 
spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

 

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z 
wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych.  
 
W przypadku gdy osobie, której przyznano prawo do świadczenia wychowawczego 
marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, 
organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub części 
w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. 
 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 



Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć 
odpowiednio: 

a) kopię karty pobytu i decyzję − 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.); 

b) kopię karty 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; 

c) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo 
odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku 
osoby samotnie wychowującej dziecko; 

d) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (kopia) - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

e) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 
alimentacyjne (kopia); 

f) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 
ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (kopia); 

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

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

i) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 

 

W przypadku ubieganie się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub najstarsze dziecko 
w rodzinie do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające dochód rodziny: 

a) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 
dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2000) dotyczące 
każdego członka rodziny; 

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 
odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, 
wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego;  

d) kopię umowy dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 



e) kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia 
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

f) kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 
osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sądowej, odpisu 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, 

g) kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych 
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, 
ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 
wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 
przed mediatorem: 
-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub 
-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 
tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 
lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

i) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i 
rodzaj utraconego dochodu, 

j) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz 
wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w 
których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 

k) dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz 
wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po 
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego. 

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

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego 
uwierzytelnia pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku 
złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną. 

 
Uwagi Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału 

uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również kopie uwierzytelnione przez 
notariusza lub instytucję, która je wydała. 
 
Druki oświadczeń dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim  lub na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl. 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.). 



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 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 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1465). 

 
 


