USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195)
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na
dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (czyli dziecko jedyne,
lub dziecko najstarsze), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800,00zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
W tym przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest
rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych
ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wnioski należy składać od 01.04.2016r.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się
począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc
od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują
na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych pok. nr 1 i pok. nr 2 (budynek Urzędu Gminy
w Wadowicach Górnych).
Wniosek zawiera dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię,
nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny,
obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;
2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL,
a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Jeżeli osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku
dołącza odpowiednio:
1) 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 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.) każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
4) oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Organ właściwy będzie samodzielnie uzyskiwał lub weryfikował drogą elektroniczną, za
pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:
1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji
o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych
składek;
3) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
obejmującej następujące dane:
a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu
niepełnosprawności,
c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy w/w
informacji, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego wzywa się wnioskodawcę
do dołączenia do wniosku niezbędnych dokumentów.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy
dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest
wymagane potwierdzenie:
1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa powyżej,
2) wielkości gospodarstwa rolnego,

3)
nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie
osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia
lub oświadczenia.
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.".
Wniosek i załączniki do wniosku określone mogą być składane drogą elektroniczną za
pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi
określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji;
4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego
lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki
nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub
marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ może zwrócić się do kierownika
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu
weryfikacji tych wątpliwości.
W przypadku gdy świadczeniobiorca marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze
lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie
wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W przypadku gdy wnioskodawca, lub członek rodziny przebywa poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz
z dokumentami marszałkowi województwa.
W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny w dniu wydania decyzji
przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy występuje do marszałka województwa
o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia
1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia
wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu września danego roku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący
świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący
świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie
dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę
składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo
określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje,
począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za
który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia wniosku w
sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie
wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Organ właściwy odmawiają przyznania prawa do świadczenia wychowawczego,
jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu, lub nie
udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to
świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do
okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym
uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu, lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień
co do okoliczności objętych wywiadem.
Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba, która otrzymuje
to świadczenie, nie podejmuje świadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiące
kalendarzowe.
W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy, wypłaca się jej świadczenie
wychowawcze za cały okres wstrzymania zgodnie z ust. 2 lub 4, jeżeli osoba ta spełnia
warunki określone w ustawie.

Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanego świadczenia wychowawczego nie nastąpi do
końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, prawo do świadczenia
wychowawczego za ten okres wygasa.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do
niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego
zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki
ustawowe za opóźnienie.
Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego
świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych
zasiłków dla opiekunów
Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

