
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE (MOPS) 

 

 

 

 KARTA USŁUG  
KU-ŚR-11 - wersja Nr 5 

 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 
MIEJSCE  

ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut 
Dział Świadczeń Rodzinnych - pok. 1, 2, 3, 4, 5  
tel. (17) 225 33 25, fax (17) 225 61 67,  adres e-mail: mops@mopslancut.pl 
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00 

PODSTAWA PRAWNA  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2220 z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. 

zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

 Przez wydanie decyzji administracyjnej. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY  

1. Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu). 

3. 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. 

4. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Łańcuta (w przypadku osób 

niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie miasta). 

5. Kserokopia (w przypadku dziecka przysposobionego): 

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) dokumentu potwierdzającego umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. 

  

Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do 

okazania pracownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych. Kopię dokumentów może uwierzytelnić 

organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub 

instytucja, która dokument wydała. 

 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia 

rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, 

pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych  może domagać się takiego dokumentu. 

OPŁATY  Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Rzeszowie ul Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łańcucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Odwołanie nie podlega 

opłatom. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  strona może zrzec się prawa do wniesienia  

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem  doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 
Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu 

odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

INFORMACJE 

DODATKOWE  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych: 

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), 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. jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, nie 

sprawują lub zaprzestali 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. 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). 

 

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). 

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości organ przyznający świadczenie rodzicielskie 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

Sporządził  Zofia Szlęk-Paśko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

Zatwierdził Marek Rupar – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Ostatnia aktualizacja  Listopad – 2019 r. 


