KOMUNIKAT
w sprawie miejsc pobierania i składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
w Zielonej Górze
I. Skąd pobrać druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Zielonej Górze?
1. Urząd Miasta Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Długa 13, Biuro Obsługi Interesanta Wydział
Świadczeń Rodzinnych - ul. Długa 13, I piętro, nowy budynek - poniedziałki, w godz. 8.00 – 15.30,
od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 14.30
2. Miejski serwis internetowy – pod adresem:
www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne
II. Termin składania wniosków – od 1 kwietnia 2016 r.
Poradnik - Informacja, o tym jak wypełnić wniosek jest umieszczony w serwisie internetowym Miasta – pod
adresem: www.bip.zielona-gora.pl/

III. Kto składa wniosek o świadczenie wychowawcze na dzieci;
Matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem,
która wystąpiła do sadu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Zawsze wniosek ma dotyczyć tylko tych dzieci,
które wspólnie zamieszkują i pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy.
Co oznacza, że rodzina np. 5 osobowa, w której małżonkowie mają swoje dzieci z poprzednich związków i jedno
wspólne i wszyscy razem zamieszkują, będą składali dwa wnioski; matka na swoje dziecko z poprzedniego
związku i ojciec na swoje dziecko z poprzedniego związku, a w jednym z wniosków któryś z rodziców wpisze ich
wspólne dziecko. Skład rodziny na obu wnioskach będzie taki sam.

IV. Gdzie złożyć wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w Zielonej Górze?
Wniosek wraz z kompletem dokumentów, na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie,
z ustalaniem sytuacji dochodowej rodziny, wnioski rodzica samotnie wychowującego dziecko, wnioski
opiekuna
prawnego
dziecka,
wnioski
cudzoziemców,
wnioski
rodziców
adopcyjnych
i osób, które wystąpiły o przysposobienie dziecka, wnioski osób, których członek rodziny lub on sam
przebywa za granicą, wnioski osób, które obecnie pobierają zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, oraz wnioski na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez ustalania sytuacji
dochodowej, składa się w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Świadczeń Rodzinnych ul. Długa 13
- poniedziałki, w godz. 8.00 – 15.30, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 14.30,
V. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne i mogą być składane również:
1. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Platforma Informacyjno – Usługowa CSIZS
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl
2. poprzez udostępnioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Platformę Usług Elektronicznych – PUE.
3. poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną, spełniające wymogi określone przez
ministra właściwego do spraw rodziny.
4. za pośrednictwem Poczty Polskiej do Wydziału Świadczeń Rodzinnych.
VI. Najważniejsze informacje o świadczeniach wychowawczych można znaleźć w miejskim serwisie internetowym
pod adresem www.zielona-gora.pl/ Pytania i odpowiedzi / Świadczenia Rodzinne.
VII. Świadczenia wychowawcze, na wnioski składane od 1 kwietnia 2016 r., przyznawane są na okres
przysługiwania dla danego dziecka, ale nie dłużej niż do 30 września 2017 r.
Na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wnioski można będzie składać
od 1 sierpnia 2017 r.
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