Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to
rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które
chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od
1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym
wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które
zamierzają dopiero do niego dołączyć.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana
ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we
wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za
październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie
złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad
i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od
miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca
złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania
za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Prawidłowo wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego mogą zostać złożone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze przy ul.
Poznańskiej 23 ( I piętro pokój 18 i 20) lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Ustawa przewiduje także możliwość składania powyższego wniosku drogą elektroniczną, przede
wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do
spraw rodziny, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii
Ponadto ustawa przewiduje również możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego z załącznikami, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego np. PUE ZUS lub
innej lub banków.

Najważniejsze zmiany wchodzące w nowym okresie świadczeniowym:
• rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia
wychowawczego na okres, który rozpoczyna się 1 października 2017 r., jest rok 2016.
•

od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulega definicja rodziny - zgodnie z jej nowym brzmieniem,
dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z
orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub
żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i
powtarzających się okresach. Ww. definicja w zmienionym brzmieniu będzie miała
zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na
okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

•

nowe brzmienie pojęcia „szkoła” zostało wprowadzone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.) i
obowiązuje od 1 września 2017 r. i jest konsekwencją likwidacji gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Zgodnie z art. 356 pkt 17 ww. ustawy, za szkołę uważa się także
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

•

od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 u.ś.r. , do
której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie - zgodnie z jej nowym brzmieniem,
dochodem jest m.in.dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o
oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu
skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą
podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski

•

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje,
jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13
ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie
alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez
sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko,
której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione
jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego

tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i,
w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka,
wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku
dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie
wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe
warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 19 ust. 4 ustawy). W przypadku gdy osoba
samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka
od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w
przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o
którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub
innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5
( art. 19 ust. 5 ustawy). W ww. sytuacji, wychowawcze przysługuje:
1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został
zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do
świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5
•

od 1 stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w sprawach, w
których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego realizowanych obecnie przez marszałków województw, przejmą właściwi
wojewodowie.

