
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DŚ 

 

Numer 
procedury 

 

3 

 

Nazwa procedury: Świadczenie rodzicielskie 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 111 z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 

 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego   
 

     W przypadku cudzoziemca do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
 

1) kartę pobytu  w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 
art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.  
z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku  
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej; 

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający 
cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia 
do wykonywania pracy. 

 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku) 
 
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej 



Miejsce złożenia dokumentów: 

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl  
tel. 32 328 93 05 wew. 21 lub 26  
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego,  

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych  
o  zabezpieczeniu społecznym,  

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku  
z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 
oraz z 2019r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują  
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  
z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę 
na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, 
obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy 
sezonowej oraz obywateli państw  trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy,  

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:  

 zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o 
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub  

 w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 
139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 - jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin,  
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres  
nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów  
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe  
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 
151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

 na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 
rozwojowych, 

 w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach 

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
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 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 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego, 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) osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie 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 (art. 17c ust. 9 ustawy). 

 


