Świadczenie rodzicielskie
Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 206

Miejsce

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek
Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-62
58 668-85-68
58 668-85-81
58 668-89-80
Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

Wymagane dokumenty:

- okazanie dokumentu tożsamości

- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie
ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i
wydaje decyzję,
Sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie
wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę
konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty:

Brak

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania
wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie
skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia
decyzji stronie.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w
sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w
sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej
się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i
specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych
oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

Inne informacje:

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za
pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W
tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Druki:

Plik pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego - rozmiar: 101kb
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