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Świadczenie rodzicielskie

1. Załatw sprawę elektronicznie
Osoby posiadające ważny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub podpis
potwierdzony profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie za pomocą portalu
utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny dostępnego na stronie emp@tia lub
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl
2. Załączniki
1. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego
3. Wersja w języku migowym
Dostępna – zakładka Obejrzyj wersję w języku migowym
4. Sprawę załatwia
Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa
Referat Obsługi Mieszkańców
Kraków, ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2
Referat ds. Zasiłków Rodzinnych
Kraków, ul. Stachowicza 18
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.
2. Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja wojewody o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu
na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy.
3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
4. W przypadku dziecka przysposobionego kserokopia:
a) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
b) dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do okazania
pracownikowi Krakowskiego Centrum Świadczeń.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia
rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione,
pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.
5. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom
6. Forma załatwienia
Decyzja administracyjna
7. Termin załatwienia
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia winno być przeprowadzone w ciągu miesiąca
od dnia złożenia wniosku

8. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Nie dotyczy
9. Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Krakowa Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa w
terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom
10. Podstawa prawna
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Informacje dodatkowe dla klienta
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 na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co
najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje 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 (art. 17c ust.
3 ustawy).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1)
porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka;
2)
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;
3)
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, 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:
1)
w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę
wychowywanych dzieci;
2)
jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka (art.
17c ust. 8 ustawy).
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1)
co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza,
otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres
urlopu rodzicielskiego;
2)
dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub
osoby, która przysposobiła dziecko;
3)
osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie
rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w
związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają
sprawowanie tej opieki;
4)
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, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5)
osobom, o których mowa w art. 17c ust.1 ustawy, 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.
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)
świadczenia rodzicielskiego lub
2)
świadczenia pielęgnacyjnego, lub
3)
specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
4)
dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, lub
5)
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5
ustawy), także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad
różnymi osobami.
12. W przypadku zaistnienia wątpliwości organ przyznający świadczenie rodzicielskie
przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
Opracowała:
Renata Kubowicz
Data: 12.05.2020 r.

Zaopiniowała:
Radca Prawny
Paulina Typel-Walczykiewicz
Data: 12.05.2020 r.

Zatwierdził:
Dyrektor
Jan Żądło
Data: 12.05.2020 r.

