PROGRAM RODZINA 500+
Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego znaleźć można
w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
2017, poz. 1851 z późń. zm.)
Wzory druków, oświadczeń i niezbędnych dokumentów znaleźć można w Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2017, poz 1465)
oraz na stronie:
http://www.bip.kruszyna.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=784&x=108&y=48

Komu i w jakiej kwocie przysługuje świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie do dnia ukończenia przez
dziecko 18. roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia 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 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.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko 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:
•
•
•
•

•

drugie z rodziców dziecka nie żyje;
ojciec dziecka jest nieznany;
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone;
sąd zobowiązał jedno 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.

Kryterium dochodowe
Osoby, które nie ubiegają się o świadczenie wychowawcze na tzw. „pierwsze dziecko”,
świadczenie przysługuję niezależnie od dochodów 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 przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Definicja pierwszego dziecka - 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, która składa wniosek.
Rokiem kalendarzowym jaki brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia
wychowawczego na okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. jest
rok 2016. Natomiast przy ustalaniu prawa na okres od 1 października 2018 r. do 30
września 2019 r. będzie rok 2017.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia
się dochodu utraconego.
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności
gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili
dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego
samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli
pozarolniczą działalność gospodarczą. (art.7 ust. 3a ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci Dz. U. z 2017, poz. 1851 z późń zm.)

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez
liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w
okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka
rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o
kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie
dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest
prawo do świadczenia wychowawczego.

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej
lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

Ustalenie dochodu z gospodarstwa rolnego
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego
corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529).
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w
dzierżawę, z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w przepisach o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dochód w przypadku dziecka pod opieką opiekuna prawnego
W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego
UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów
publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym 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, każdego członka
rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o
wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych
składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu
niepełnosprawności,
okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

•
•
•
•
•

WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub
zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kruszynie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub
zaświadczeń.
Inne dane:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi
dokumentami.
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości
niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
•

•

•

•

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą
zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
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.

Dokumenty wymagane w przypadku gdy członek rodziny przebywa za
granicą
Dokumenty na koordynację (odpowiednio):
•

•
•
•
•

praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o
pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym
ten fakt
zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres
oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji
potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku
powyższych).

Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce:
•
•
•
•
•
•
•

zaświadczenie pracodawcy,
umowa o pracę,
zaświadczenie KRUS,
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
decyzja PUP o prawie do zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp.,
renta lub emerytura; (decyzja przyznająca świadczenie)
w przypadku nieaktywności zawodowej – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument
wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio –
utracone i/lub uzyskane).

UWAGA!!!
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego 500+, w szczególności zaistnienia okoliczności dotyczących
zmian dochodów (wynikających między innymi ze zmiany miejsca pracy,
podjęcia pracy, rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i
innych sytuacji związanych ze zwiększeniem się dochodu rodziny) osoba
składająca wniosek a także pobierająca świadczenia zobowiązana jest
powiadomić niezwłocznie o tych zmianach Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kruszynie.
Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

