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Przedmiot sprawy

Rozpatrywanie w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prawa do:
 świadczeń rodzinnych, 
 świadczenia wychowawczego, 
 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka 

z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Kogo dotyczy?

Osób ubiegających się o przyznanie świadczenia rodzinnego i/lub świadczenia 
wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka 
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu 
w przypadku, gdy jeden z członków rodziny przebywa w krajach Unii Europejskiej, 
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

Co przygotować?
Wniosek o przyznanie świadczeń składa się w organie właściwym, tj. w gminie/mieście 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, który 
jest następnie przekazywany do Wojewody.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaganymi załącznikami - należy złożyć 
w organie właściwym, tj. w gminie/mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
Nie należy składać wniosków bezpośrednio do Wojewody!

Jak wypełnić 
dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie.

Ile muszę zapłacić? Załatwienie sprawy jest bezpłatne.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia  z tytułu urodzenia żywego dziecka 
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu 
składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

Gdzie załatwię 
sprawę?

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaganymi załącznikami - należy złożyć 
w organie właściwym, tj. w gminie/mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
Nie należy składać wniosków bezpośrednio do Wojewody!
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 41/342-19-64; 41/342-14-64

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Tak, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowalnego podpisu 
elektronicznego.

Co zrobi urząd?

W przypadku braków w dokumentacji zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji.
Ustalimy czy w Twojej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.
Jeżeli tak, to wydamy decyzję w sprawie prawa do świadczeń lub przekażemy do właściwej 
instytucji zagranicznej jako kraju pierwszeństwa w wypłacie świadczeń.
Jeżeli nie, zwrócimy wniosek do organu właściwego.

Jaki jest czas 
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie.
W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego czas może wydłużyć się 
do 2 miesięcy. W przypadku konieczności pozyskania informacji z instytucji zagranicznych, 
termin załatwienia sprawy wyznaczany jest indywidulanie, zgodnie z Kodeksu postępowania 
administracyjnego.
Termin realizacji spraw związanych z wymianą danych to 3 miesiące.

Jak się odwołać?
Od wydanej decyzji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od  01.01.2019 r. organem odwoławczym 
dla  spraw wszczętych po tej dacie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Informacje 
dodatkowe

Wnioskodawca nie ma prawa wyboru kraju, z którego pobierane będą świadczenia.
Kraj pierwszeństwa ustalany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.

Podstawa prawna
Art. 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm. ) Art. 23 a ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), Art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 
4 listopada 2016 roku o wsparciu kobieta w ciąży i rodzin „ za życiem”
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