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Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. 2017r., poz. 1851 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz., 1465). Program „Rodzina 500 plus" to znacząca
pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie
wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z
minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne
dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
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Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie
zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba składać raz w roku w miejscu
zamieszkania. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci
nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na
pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co
rok trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Ponadto wnioskodawcy
zobowiązani są do zgłaszania każdej zmiany dochodowej w ciągu trwania całego okresu
zasiłkowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia
30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych
świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów
dla uczniów i studentów.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy
dołączyć:
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
- jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, dodać takie
orzeczenie;
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- dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj
utraconego dochodu;
- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i
rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był
uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na
jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i
rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w
którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia
wychowawczego;
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, art. 30b-c oraz art. 30e-f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017r., poz. 60, 528,
648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości
przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dotyczące
członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- w przypadku osoby samotnie wychowujące dziecko dokument dotyczący zasądzonych
alimentów;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis
zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalające powództwo o roszczenia
alimentacyjne;
- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed
mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do
ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia można składać:
1. Pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul.
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Kamienna 1, 57 - 100 Strzelin
2. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna
3 (pokój nr 1) w godzinach pracy tut. Ośrodka,
3. Przez internet E - wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP
oraz bankowości elektronicznej.
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