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m.st. Warszawa  

.  

Zamieszkujesz na terenie Miasta st. Warszawy; 
Pracujesz i płacisz podatki w Warszawie; 
Twoje dochody nie przekraczają 2 883 zł netto na osobę w rodzinie; 
Nie jesteś na urlopie wychowawczym; 
Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w placówce publicznej lub 
uczęszcza do takiej placówki; 
Zawarłeś umowę dot. świadczenia usług opiekuńczych z podmiotem niepublicznym  

Kryteria jakie 
musisz spełniać 

Na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na 
zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez 
m.st. Warszawę; 
Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu 
dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej; 
Osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem. 
 

Świadczenie nie 
przysługuje 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 
będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018 r. 
 
Do końca sierpnia 2018r. można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia na rok szkolny 2017/2018.  Na rok szkolny 2017/2018 
obowiązuje kryterium dochodowe 1922 zł netto. 

Termin składania 
wniosków 



  
Nie zapomnij o podaniu nr 
telefonu, adresu e-mail, które 
umożliwią kontakt w razie 
wystąpienia niejasności 



UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA 



INFORMACJE  DOTYCZĄCE  DOCHODÓW  WSZYSTKICH  
CZŁONKÓW  RODZINY 

Aktualnie w przypadku uzyskiwania dochodów z działalności 
gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu 
- dołącz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego 
dane dotyczące opodatkowania  ww. działalności.  



 
  
 

Alimentów na rzecz dzieci; 
Gospodarstwa rolnego; 
Pracy za granicą; 
FAL-u; 
Stypendiów sportowych; 
Świadczeń na pokrycie 
   kosztów utrzymania dziecka 
   w rodzinie zastępczej 





INFORMACJE  DOTYCZĄCE  DOCHODÓW  WSZYSTKICH  
CZŁONKÓW  RODZINY 





WPISZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD TWOJEJ RODZINY 



WSKAŻ  ORGAN, DO KTÓREGO OPŁACANE SĄ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 



ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY 

Dla wniosków na rok szkolny 2017/2018 
rokiem bazowym jest rok 2016 



INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI DOCHODOWEJ 
CZŁONKÓW RODZINY 

Klikając w znak zapytania na górnym niebieskim pasku 
znajdziesz pełen katalog dochodów  uzyskanych  i 
utraconych 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, 
jeżeli dochód z tych tytułów został utracony i w okresie 3 miesięcy, licząc od  dnia utraty dochodu, 
uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie 
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.  



WYPEŁNIJ  OŚWIADCZENIA 



DANE DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA 



ZAŁĄCZNIKI 

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku: 
 
Kopii umowy z placówką niepubliczną; 

 
Zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie  
   oraz nieprzebywanie na urlopie  
   wychowawczym obojga rodziców/opiekunów; 
 
Informację z placówki świadczącej opiekę nad 
   dzieckiem o wysokości dofinansowania na 
   dziecko lub o jego braku 



m.st. Warszawa  

.  

 
 
 
 

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku 

Kopii umowy z placówką 
Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie  i 
nieprzebywanie na urlopie wychowawczym 

obojga rodziców 

Zaświadczenie o wysokości dofinansowania 
na dziecko 

Podpisz wniosek i załączniki (oświadczenia złożone przez 
członków rodziny powinny podpisać uprawnione osoby   

Wydrukuj kompletny wniosek 



 
 

 
 

Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, możesz ją również odebrać osobiście, po 
wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi urzędu.  W przypadku 
złożenia wniosku w formie elektronicznej - decyzję administracyjną 
otrzymasz tą samą drogą. 

Świadczenie zostanie przekazane na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy wnioskodawcy. 

Kontakt do pracowników merytorycznych w Biurze Pomocy i Projektów 
Społecznych:   
Edyta Jóźwiak  tel. 22 443-14-93;  Izabela Pietrzyk   tel. 22 443-02-72 



m.st. Warszawa  

.  

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r 
poz.1952 ze zm.). 

 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). 
 
 Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  nr L/1227/2017. 
 Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018r. Nr LXV/1786/2018 
 
 Zarządzenie nr 1462 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
        w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia na rzecz 
        rodziny „warszawski bon żłobkowy”.  
 
 Zarządzenie nr 980/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2018 r.  
        zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o 

przyznanie świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy”.  
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