
świadczenia wychowawcze

  

Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego  znaleźć można w
Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz.
195 z późn. zm.)
Wzory druków,  oświadczeń i niezbędnych dokumentów znaleźć można w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w  sprawie sposobu i trybu
postępowania w sprawach o świadczenie  wychowawcze (Dz.U. 2016, poz 214)

  
  KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?
  

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi  faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono 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. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą  za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

  

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.   

  

  KRYTERIUM DOCHODOWE:
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Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw.  "pierwsze dziecko"
świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w  rodzinie. W takim przypadku nie ma
potrzeby przedkładania dokumentów  dotyczących sytuacji dochodowej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.  Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie  wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli
dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł.

  

Określone w przepisach określenie "pierwsze dziecko" –  oznacza 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 osobę która składa wniosek.

  

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu  prawa do świadczenia
wychowawczego na okres trwający od 1 października 2018  r. do 30 września 2019 r. jest rok
2017.

  
  UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU:
  

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko  pozostające pod opieką
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo
do świadczenia  wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się 
dochodu utraconego.

  

Jeżeli mówimy o utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

    
    -  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
    -  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
    -  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
    -  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub  renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 
    -  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub  zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d Ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 584, z późn. zm.),

 2 / 5



świadczenia wychowawcze

(Art 14 a ust 1d cyt. powyżej ustawy:  "Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
prowadzący działalność  gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić
wykonywanie  działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania  osobistej opieki
nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia  przez nie 5 roku życia, a w przypadku
dziecka, które z powodu stanu  zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub
stopniu  niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia  przez dziecko 18 roku
życia)".   
    -  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub  zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub  innej pracy zarobkowej,   
    -  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią  osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych  wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze  śmiercią osoby zobowiązanej do
świadczeń alimentacyjnych,   
    -  utratą świadczenia rodzicielskiego,  
    -  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,   
    -  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1  Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2012 r. poz. 572, z późn. zm.).   

  

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko  pozostające pod opieką
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo
do świadczenia  wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka  pozostającego
pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód  dzieli się przez liczbę miesięcy,
w których dochód ten był uzyskiwany,  jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki
ustalane lub  weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
W przypadku  uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod  opieką
opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na  jaki ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala  się na podstawie dochodu członka rodziny
lub dochodu dziecka  pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę 
osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym  nastąpiło uzyskanie
dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w  okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest
prawo do świadczenia  wychowawczego.

  

Jeżeli mówimy o uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

    
    -  zakończeniem urlopu wychowawczego,  
    -  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
    -  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
    -  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia  przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także  emerytury lub renty, renty rodzinnej
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lub renty socjalnej,   
    -  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem  jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d  Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej,   
    -  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub  zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub  innej pracy zarobkowej,   
    -  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  
    -  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,   
    -  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1  Ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;   

  

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej  lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie
uwzględnia się osoby umieszczonej w  pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie.

  

  OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH ZMIANACH
  

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.

  

  NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
  

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

  

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

    
    1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności  powodujących
ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego  albo wstrzymanie wypłaty
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świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba  pobierająca to świadczenie była pouczona o braku
prawa do jego  pobierania;   
    2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie  fałszywych zeznań
lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego  wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą to świadczenie;   
    3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku gdy marszałek  województwa ustali
że w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o  koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego za okres od dnia, w  którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę
w innym  państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji  przyznającej
świadczenie wychowawcze;   
    4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której  następnie
stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy  prawnej lub z rażącym
naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze  przyznane na podstawie decyzji, która
została następnie uchylona w  wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do
świadczenia  wychowawczego;   
    5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która  została wskazana w
decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z  przyczyn niezależnych od organu, który
wydał tę decyzję.   

  

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe
za opóźnienie.
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