
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO
(PROGRAM RODZINA 500 PLUS)

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ  
OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 R.

W URZĘDZIE MIEJSKIM WGŁUSZYCY

UL. GRUNWALDZKA 55 , POK. 1 LUB 4

Informacje ogólne:

- Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków do ukończenia przez nie 18  roku życia.

-  Rodziny  o  niskich  dochodach  otrzymają  wsparcie  także  dla  pierwszego  lub  jedynego
dziecka przy spełnieniu kryterium,  800 zł netto/na osobę w rodzinie lub  1200 zł netto/na
osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Do  wniosku  konieczne  będzie  dołączenie  dokumentów  potwierdzających  spełnienie
wymagań  koniecznych  do  uzyskania  prawa  do  świadczenia  wychowawczego,  a  w
szczególności:

-  oświadczenie  członka  rodziny  o  dochodach  osiągniętych  w  roku  kalendarzowym
poprzedzającym  okres zasiłkowy (2014 rok) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne
osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego oświadczenie członka rodziny o wielkości
gospodarstwa  rolnego  (wyrażonej  w  hektarach  przeliczeniowych)  w  roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy



-  w  przypadku  utraty  dochodu  lub  uzyskania  dochodu  do  wniosku  należy  dołączyć
dokumenty  potwierdzające  ich  utratę  lub  uzyskanie  oraz  ich  wysokość
-  zaświadczenia  z  sądu  opiekuńczego  lub  ośrodka  adopcyjnego  o  przeprowadzonym
postępowaniu  sądowym  w  sprawie  o  przysposobienie  dziecka  (w  przypadku  opiekunów
faktycznych)

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku 
opiekuna prawnego)

- w przypadku rozwodu lub separacji – prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub 
separację

- w przypadku zasądzonych alimentów – prawomocne orzeczenie sądu o wysokości 
zasądzonych alimentów

-  inne  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  do  przyznania  lub  ustalenia
wysokości świadczenia wychowawczego będące przedmiotem wniosku

- Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać w przypadku, gdy
dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego
na pierwsze dziecko – bowiem tylko w przypadku gdy osoba uprawniona będzie chciała
uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód
rodziny.

 -  Przepisy  ustawy  stwarzają  możliwość  składania  wniosku  o  przyznanie  prawa  do
świadczenia  wychowawczego  wraz  z  załącznikami  w  postaci  elektronicznej  za  pomocą
systemu teleinformatycznego utworzonego przez  ministra właściwego do spraw rodziny:

  udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl),

  empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)

 oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (więcej na stronie 
www.mpips.gov.pl/bip).

Wypełnione wnioski, które składamy od 1 kwietnia 2016 r., można przesłać również pocztą 
na adres: 

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55;  58-340 Głuszyca

-  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego
w terminie  trzech  miesięcy od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy,  prawo  do  świadczenia
wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie
ustawy.

 -  Ustalenie  i  wypłata  świadczenia  wychowawczego,  w  przypadku  złożenia  wniosku
w terminie  trzech  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy  nastąpi  w  terminie  trzech
miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 
kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z 
wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane i 
wypłacone począwszy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, bez wyrównania za 
miesiące poprzednie.

Świadczenie będzie przekazywane  na konto  wskazane przez Wnioskodawcę w druku  
wniosku.

Druk wniosku  oraz oświadczenia niezbędne do  złożenia dokumentów  można pobrać ze 
strony informacji publicznej, pod adresem: www. bip.głuszyca.pl lub  Punkcie Obsługi 
Klienta , pok. nr 1 oraz pok. nr 4 Urzędu. 

Wszelkich informacji  na temat świadczenia udziela Pracownik Urzędu, 

 Pani  Alina Mączyńska, w pokoju nr 4  lub pod numerem telefonu: 74 88 66 741,                  
w godzinach 8:00 – 13:00, 

http://www.mpips.gov.pl/bip
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