Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Budziszewicach
Budziszewice dn. 18.07.2017 r.

Informacja dla osób zainteresowanych świadczeniem wychowawczym
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Program „Rodzina 500 plus”

Uprzejmie informujemy, iż jednostką realizującą ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci dla mieszkańców gminy Budziszewicejest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Budziszewicach.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.Świadczenie
wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku
życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, 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 osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Okresy zasiłkowe
Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach
rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1
października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był
dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).
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 zasiłkowego.
Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze
udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy,
ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona wdanej gminie (np. centrum
świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie lub przez internet.
Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze do wniosku należy dołączyć
odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia,
niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.
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