Procedura zewnętrzna nr MOPS-19
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

Ustalenie prawa dla rodzin
zastępczych/rodzinnych domów
dziecka/placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego/ do dodatku w wysokości
świadczenia wychowawczego określonego w
przepisach o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci.

1. Załatw sprawę elektronicznie:
Nie dotyczy.
2. Załączniki do procedury:
Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - załącznik do procedury.
3. Wersja w języku migowym:
Nie dotyczy.
4. Sprawę załatwia:
Dział Pomocy Dzieciom

MOPS, ul. Limanowskiego 13/5, 30-529 Kraków, e-mail:

dd@mops.krakow.pl; www.mops.krakow.pl.
Pracownicy

przyjmują

klientów

w

siedzibie

Działu

Pomocy

Dzieciom

MOPS

ul. Mostowa 4, Kraków tel. 660-660-822, 668-255-571.
5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta).
Wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
6. Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
7. Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna.
8. Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w
sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod podanymi w sekcji „Sprawę załatwia”
numerami telefonów.
9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
1) Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
2) W razie konieczności, inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.
10. Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia

otrzymania. Odwołanie należy składać w Dziale Pomocy Dzieciom ul. Józefińska 14 30-529 Kraków.

11. Postawa prawna:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).
2) Ustawa

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

–

Kodeks

postępowania

administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r.
poz.195 z późń. zm.)
12. Informacje dodatkowe dla klienta:
1) W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia:
dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
2) Rodzinie zastępczej/ prowadzącemu rodzinny dom dziecka/ dyrektorowi placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu rodzinnego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania na każde
umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje „dodatek
wychowawczy”.
3) Od kwoty dodatku wychowawczego nie jest odprowadzany podatek.
4) Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:
- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty
świadczenia pieniężnego w całości lub w części;
-

przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę

pobierającą te świadczenia;
-wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono
nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia
postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego
świadczenia.
5) Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała.
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