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   NR ŚR/15 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 

Podstawa prawna 

�  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015r., poz. 114) 

� Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. 
poz. 2284),  

�  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Decyzja administracyjna 

Wymagane  
dokumenty  

� Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (do pobrania w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kańczuga pok. Nr 10 i 11 lub na stronie internetowej ) 

�  Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczenia rodzicielskiego 

Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od spełnienia 
kryterium dochodowego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje zgodnie z art. 17c ust. 
1 ustawy:1.matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy; 
2.opiekunowi faktycznemu 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.rodzinie zastępczej, 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.osobie, 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. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka zgodnie z art. 17c ust. 2 ustawy w 
przypadku:1.skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek 
matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 
tygodni od dnia urodzenia dziecka;2.śmierci matki dziecka;3.porzucenia dziecka przez 
matkę. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 
-52 tygodni –w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
przysposobienia jednego dziecka lub  
objęcia opieką jednego dziecka; 
-65 tygodni –w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 
-67 tygodni –w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką  
trojga dzieci; 
-69 tygodni –w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 
-71 tygodni –w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci 
(art. 17c ust. 3 ustawy). 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 
-porodu –w przypadku matki lub ojca dziecka;-objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,  
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia  
–w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej; 
-przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a 
w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia  
–w przypadku osoby przysposabiającej dziecko (art. 17c ust. 4 ustawy). 
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w 
okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1  
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, 
lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73  



 

ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w 
wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego 
przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych (art. 17c ust. 6 ustawy). 
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 
-w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 
wychowywanych dzieci; 
-jedno świadczenie rodzicielskie w związku z  
wychowywaniem tego samego dziecka (art. 17c ust. 8 ustawy). 
 

Opłaty  
 

Nie pobiera się opłat 
 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów przez stronę, 
w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy 

Tryb odwoławczy  
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 
 1 samodzielne stanowisko ds. Świadczeń rodzinnych 
 1 samodzielne stanowisko ds. Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Magdalena Żyła inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. świadczeń rodzinnych,  
parter, pok. nr 10 i 11 tel. 016 642 31 42 wew. 25 

Inne informacje  
Decyzja administracyjna  zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru lub może być odebrana osobiście   

Opracował:  Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. Świadczeń rodzinnych  04-07-2016 r. 
Sprawdził:  Teresa Argasińska Sekretarz 06-07-2016 r. 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga –  11-07-2016 r. 


