CZYM JEST PROGRAM “RODZINA 500+”?
To nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i
kolejne dziecko bez dodatkowych warunków, a także na pierwsze dziecko pod warunkiem
spełnienia kryterium dochodowego - rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią
podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu!.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych
(art. 4 ust 1. ustawy).

PODSTAWA PRAWNA
Program „Rodzina 500 +” reguluje:
• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2016 r. poz. 195),
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2015 roku,
poz. 114 ze zm.)

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje:
– obywatelom polskim
– niektórym kategoriom cudzoziemców (art.1 ust. 2)
– Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, albo
opiekunowi prawnemu dziecka (art. 4 ust 2 ustawy)
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom (obywatelom polskim i
cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają
otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. (art. 1
ust. 3 ustawy).

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
– do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 ust 3 ustawy),
– na drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody,
– na pierwsze dziecko – zgodnie z art. 2 pkt 14 oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w
rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego
dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku
życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o
świadczenie, przysługuje, po spełnieniu
KRYTERIUM DOCHODOWEGO, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł (art. 5 ust 3
ustawy), lub 1200zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (art. 5

ust 4 ustawy).

JAKA JEST KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ŚWIADCZENIA?
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko w
rodzinie (art. 5 ust 1 ustawy).
Wyjątek (art. 5 ust 2 ustawy): W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku
życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego
świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się
przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełne miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE?
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PERZYZNANIE ŚWIADCZENIA
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w formie
papierowej w naszej Gminie można pobierać w
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
od dnia 15.03.2016 r.
Wnioski będą przyjmowane w GOPS Chodzież od 1 kwietnia 2016r.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu
teleinformatycznego:
• utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
• udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług
Elektronicznych - PUE),
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

WAŻNE TERMINY
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia
w życie ustawy tj.
od 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r. (art. 48 ustawy).
Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać od 1 kwietnia 2016 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca
br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca b.r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca
złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące!
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. ustalenie prawa i wypłata
świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych, po 1 lipca 2016r.,:
– w przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i
wypłata świadczenia nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie
wychowawcze.
– W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze za dany miesiąc zostanie

wypłacone najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek.

W CELU USPRAWNIENIA PROCEDURY PROSI SIĘ O DOSTARCZENIE
NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO

Zaświadczenia/ oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
- dowody osobiste obojga rodziców,
- akt/y urodzenia dzecka/ dzieci,
- akt zgonu małżonka,
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie
dziecka,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego
przedmiotem wniosku.
Zaświadczenia/ oświadczenia dokumentujące dochody rodziny w roku 2014r., lub mające wpływ na kryterium dochodowe :
- o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- zaświadczenie/ oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS,
- o wysokości otrzymanych stypeniów szkolnych,
- o wysokości otrzymanych alimentów np. wyrok sądu o alimentach, zaświadczenie komornika sądowego o otrzymanych alimentach w
2014r.,
- dokument o wysokości alimentów łożonych na rzecz inncyh osób spoza rodziny,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach w 2014r. z tytułu prowadzenia działaności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- PIT 11, PIT 37 za 2014r.,
- umowy o pracę wydane w okresie od 01.01.2014r. do dnia złożenia wniosku,

- świadectwa pracy wydane w okresie od 01.01.2014r. do dnia złożenia wniosku,
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego
przedmiotem wniosku.
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2014r.:
zaświadczenie dokumentujące uzyskanie dochodu i wysokość uzyskanego dochodu, np.:
zaświadczenie pracodawcy zawierające dane od kiedy trwa ztrudnienie i jaki jest dochód z tytułu pracy za drugi przepracowany miesiąc
netto (druk zaświadczenia do pobrania w GOPS),
zaświadczenie PUP od kiedy pobierany jest zasiłek / stypendium dla bezrobotnych oraz kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania
świadczenia (tabela wypłat),

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

Zaświadczenia/ oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
- dowody osobiste obojga rodziców,
- akt/y urodzenia dzecka/ dzieci,
- akt zgonu małżonka,
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, alimenty,
- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie
dziecka,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego
przedmiotem wniosku.

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego (500+) w formie papierowej można
pobierać w
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W
CHODZIEŻY

od dnia 15.03.2016 r.

Wnioski będą przyjmowane w GOPS Chodzież
od 1 kwietnia 2016r.

II. W kolejnych okresach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres
od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (art. 18 ustawy).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc paździenik danego roku następuje do dnia
31 października tego roku (art. 21 ust 4 ustawy).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do
dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik
następuje do dnia 30 listopada tego roku.

