
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KOLEJNE KROKI W POSTĘPOWANIU O PRZYZNANIE CI ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO: 

PAMIĘTAJ - złożenie kompletnego wniosku skraca czas prowadzonego postępowania! 

Złożone przez Ciebie dokumenty zostaną poddane 

analizie 

Otrzymasz informację telefoniczną lub sms-em w sprawie osobistego odbioru decyzji 

Wojewoda przekaże staroście środki na wypłatę Twojego świadczenia  

Następnie starosta wystąpi do wojewody o przekazanie mu środków na wypłatę Twojego świadczenia  

Starosta będzie wypłacał Ci świadczenie co miesiąc - przez tyle miesięcy, na ile zostało Ci ono przyznane w decyzji   

Jeżeli zajdzie taka konieczność, będziesz wezwany 

do uzupełnienia akt sprawy o dodatkowe 

dokumenty, wyjaśnienia lub opłatę 

Wojewoda występuje do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem 

o przyznanie środków na wypłatę świadczeń 

Jeżeli nie złożysz odwołania od decyzji, to po dwóch tygodniach Twoja decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie 

przekazana do starosty właściwego dla miejsca Twojego pobytu 

Decyzja w sprawie przyznania Ci świadczenia może 

zostać wydana dopiero po otrzymaniu środków 

finansowych na wypłatę świadczeń z Ministerstwa 

Finansów  

Po przeprowadzeniu postępowania i otrzymaniu środków finansowych decyzja w Twojej sprawie może być podjęta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSISZ WIEDZIEĆ ŻE: 

1. Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 

utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. 

Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty  

w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie 

świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia  

w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.  

2. Masz obowiązek pisemnego informowania urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania w celu przesyłania 

Ci korespondencji. 

3. Masz obowiązek powiadomić wojewodę, który wydał decyzję o przyznaniu świadczenia, o wystąpieniu 

okoliczności mających pływ na wysokość świadczenia, w szczególności o opuszczeniu przez członków rodziny, 

którzy zostali objęci świadczeniem, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Aktualne informacje dotyczące świadczenia pieniężnego możesz znaleźć w zakładce:  

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/swiadczenia-pieniezne-

d/aktualnosci/33474,Aktualnosci-i-informacje.html 

 

JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI: 

1. Postępowanie o przyznanie świadczenia pieniężnego prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

2. Decyzja o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego nie będzie mogła być wydana, jeżeli Twój wniosek  

w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały będzie pozostawiony bez rozpoznania lub otrzymasz odmowę 

wszczęcia postępowania w tej sprawie. 


