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Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+.
W ramach Programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc
na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których
dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne dziecko) &ndash; otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Wnioski na świadczenie będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej
oraz przez internet. E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl , PUE ZUS
oraz bankowości elektronicznej.
Świadczenie otrzyma każda rodzina, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli rodzice są po
rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli
równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona
proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli
uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu,
rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest
kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina
taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.
Jednak dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal
otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium. Przy obliczaniu
dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie
z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeśli urzędnicy
pomocy społecznej uznają, że jest taka konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową
(jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż
jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina
otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ
informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do
właściwej gminy.
Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej
zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.
INFORMACJE USTAWOWE:
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
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* do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
* jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o
zabezpieczeniu społecznym,
* przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
* posiadającym kartę pobytu z adnotacją &bdquo;dostęp do rynku pracy&rdquo;, jeżeli zamieszkują z
członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich,
którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający
sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw
trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1. matce,
2. ojcu,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
4. opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
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 niepełny miesiąc zaokrągla się do 10
groszy w górę
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w
rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko oznacza 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 (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko
oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.
Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do członków rodziny zalicza się odpowiednio:
1. małżonków,
2. rodziców dzieci,
3. opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
4. oraz zamieszkujące wspólnie, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku
życia,
5. a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162).
Do członków rodziny nie zalicza się:
1. dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
2. dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
3. a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga
rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się
jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie
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co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4. 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.
Osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku muszą dołączyć
odpowiednio:
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
* oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2); (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia)
* oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
(wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia)
* zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; (wzór
oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia)
* umowę dzierżawy ? w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
* umowę o wniesieniu wkładów gruntowych &ndash; w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
* odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej
przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
* 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,
* w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od
ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację
właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z
wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w
związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za
granicą,
* dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
* dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w
których dochód był uzyskiwany &ndash; w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
* dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu ? w przypadku uzyskania dochodu po roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
* kartę pobytu ? w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.
127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
* kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy ? w przypadku cudzoziemca
posiadającego kartę pobytu z adnotacją &bdquo;dostęp do rynku pracy&rdquo;;
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* 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 postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu
opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka;
* orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
* inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je
niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w
części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Źródło:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214):
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).
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