ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE –
NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r.
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie
rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia
2015 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia
będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy,
a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło). Także
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie
materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości
1.000,- zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż
świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres
będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1
stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie
rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
(odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie,
na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest
także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa
niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w
szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa).
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne
organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący
świadczenia rodzinne, który będzie realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji
rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych

KARTA INFORMACYJNA DOT. ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
OSOBY UPRAWNIONE:
Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem, o które może ubiegać się :
1) matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może się ubiegać o w/w świadczenie nie wcześniej
niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w w/w
terminie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),
2) opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu
rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7
roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10 roku życia).
3) rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10 roku życia).
Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz jej wypłata następuje odpowiednio na wniosek
jednej z w/w osób. Wniosek składa się w Urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania Wnioskodawcy (bez względu na miejsce zameldowania).
Po opublikowaniu wzoru wniosku o świadczenie rodzicielskie tut. Urząd umieści go na swojej stronie
internetowej.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,- zł miesięcznie (netto) od dnia porodu
(dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia
jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga
dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga
dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
W przypadku, gdy matka dziecka pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, lub urodziła dziecko w
ciągu miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, lub w okresie przedłużenia
zasiłku dla osób bezrobotnych - świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w
wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł) a kwotą pobieranego
przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy.
Tj. należne świadczenie = 1.000,- zł - (wysokość zasiłku brutto – zaliczka na podatek dochodowy)
W przypadku, gdy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc kwotę przysługującego świadczenia
ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.
Kwotę tą zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochody rodziny (nie ma kryterium
dochodowego przy ubieganiu się o w/w świadczenie).
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1) Co najmniej jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach

2)
3)

4)

5)

urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego,
Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby,
która przysposobiła dziecko,
Jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują
lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem
lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym
dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
Rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna
faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca
urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie
później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub 71 tygodni), licząc od
dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku
opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – w/w termin 3 miesięcy jest liczony od
dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka, lub od dnia
śmierci matki dziecka lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.
Przepisy dotyczące osób, które przed dniem 1 stycznia 2016 r. urodziły lub przysposobiły dziecko lub
objęły dziecko opieką:
- świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r. aż do dnia upływu okresu od 52
tygodni do 71 tygodni (w zależności od ilości dzieci objętych opieką lub urodzonych podczas jednego
porodu) - licząc od dnia porodu lub przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką
Przykład: jeżeli dziecko urodziło się 01.07.2015 r. i rodzic występuje o świadczenie rodzicielskie – w/w
świadczenie zostanie przyznane na okres od dnia 01.01.2016 r. (czyli od dnia wejście w życie świadczenia
rodzicielskiego) do dnia 30.06.2016 r. (tj. do dnia upływu 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka).
- jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3
miesięcy od 01.01.2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone od dnia 01.01.2016 r.,
natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia 01.01.2016 r. prawo do
świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
WYMAGANE DOKUMENTY:
W celu otrzymania świadczenia rodzicielskiego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do
niego następujących dokumentów:
1. Okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy – rodzica dziecka składającego
wniosek tj. dowód osobisty lub paszport,
2. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenie
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.127 lub art. 186 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub w związku z przebywaniem na
terytorium RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

3. dokument stwierdzający wiek dziecka (odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub zupełnego aktu
urodzenia dziecka, w przypadku, gdy drugi rodzic nie uznał dziecka – oryginał do wglądu),
4. oświadczenia rodziców lub innych osób ubiegających się o prawo do świadczenia rodzicielskiego tj.
opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej lub osoby, która przysposobiła dziecko/dzieci
(zawierające klauzulę „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń”) dotyczące spełniania warunków do pobierania świadczenia rodzicielskiego, w tym
dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla osób bezrobotnych i innych warunków
mających wpływ na prawo do świadczeń (wzór w/w oświadczenia zostanie opracowany przez tut.
Urząd),
5. dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką
faktyczną lub objęcia opieką rodziny zastępczej (np. postanowienie sądu) (oryginał do wglądu),
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Urząd może wymagać dostarczenia
także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Jeżeli chcesz:
- otrzymać druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
- złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego wraz z niezbędnymi dokumentami
zgłoś się po dniu 11.01.2016 r. do Urzędu Gminy Kramsk ul. Chopina 12 pokój nr 11 od poniedziałku
do piątku w godz. 7,30.00 -15,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeżeli chcesz:
- otrzymać informację na temat świadczenia rodzicielskiego,
zgłoś się do Urzędu Gminy Kramsk ul. Chopina 12 pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz.
7,30.00 -15,30 tel. 63 246 29 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego kończy się wydaniem decyzji
administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin
załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
Świadczenie rodzicielskie wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z
kompletem dokumentów. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenie rodzicielskie
wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Świadczenie wypłaca się na jedną z trzech form płatności:
- przelew na prywatne konto Wnioskodawcy wskazane przy wniosku,
- odbiór gotówkowy w kasie urzędu

DODATKOWE INFORMACJE
OPŁATY
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego przysługuje prawo wniesienia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie Al. 1 Maja 9
PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1217),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) – w
szczególności art. 17c w/w ustawy,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.).

