
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej  informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. 
będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.  

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego 
roku następuje do dnia 31 października tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 
września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 
października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 
listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego 
roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 
31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie). 

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium 
dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. 

Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do 
ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są 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. 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz 
rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie). 



Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację 
dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności 
dokumentowania sytuacji dochodowej. 

Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w tut. 
Ośrodku a organ przekaże dokumentację według właściwości Regionalnemu Ośrodkowi 
Polityki Społecznej w Kielcach, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie 
dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: 
pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia. 

 

W celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze należy przedłożyć: 

• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka 

• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację 
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka 
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka 
• inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku 
•  

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy 
przedstawić dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w 2016 r.  
 
Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, do których należy zaliczyć: 
 

• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych 

• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 
społeczne 

• alimenty na rzecz dzieci 
• stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249), stypendia doktoranckie 
określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) 
oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom 

• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych i obywatelskich 

• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy 



oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie 
zdrowotne 

• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 
• pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

• świadczenie rodzicielskie 
• zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników 
• stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej 
• Stypendia, o których mowa i które powinny być wykazane jako dochód 

niepodlegający opodatkowaniu, to m.in.: 
1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki 

2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

a) stypendia doktoranckie, określone w art. 200 ww. ustawy 
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: 

- stypendia dotyczące studentów, określone w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 
ww. ustawy, 
- stypendia dotyczące doktorantów, określone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4 ww. ustawy, 
- pomoc materialna dla doktorantów przyznawana zgodnie z art. 199a 
ww. ustawy przez jednostki samorządu terytorialnego na 
zasadach określonych w art. 173a ww. ustawy; 

3) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie; 

4) stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, tj. stypendia materialne o charakterze 
socjalnym, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym proszone są dołączenie do wniosku 

• zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 
odpowiednio o: 

• a) formie opłacanego podatku, 
• b) wysokości przychodu, 
• c) stawce podatku, 
• d) wysokości opłaconego podatku 



• − w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego tj. rok 2016  
 
Zgodnie z art. 7 ust. 3b Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) - „w przypadku ustalania 
dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w 
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.” 
 
 
Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na podstawie przychodów 
podlegających opodatkowaniu 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.) zobowiązane są wykazać 
otrzymany zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Przysługującą kwotę różnicy zawiera 
tabela H poz. 134 w zeznaniu podatkowym PIT-37 z 2015 r. Ponieważ kwota ta 
została wypłacona osobie w 2016 r. 
 
 
W przypadku osoby u której nastąpiła sytuacja związana z utratą 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) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 
jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 

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 2012 r. poz. 572, z 
późn. zm.).  

Osoba powinna przedstawić dokumenty potwierdzające utratę dochodu. 

 

W przypadku osoby u której nastąpiła sytuacja związana z uzyskaniem dochodu po 
roku 2016r. spowodowana: 

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. 14a ust. 1d ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

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 

 

Proszona jest o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających w/w sytuację 
związaną z uzyskaniem dochodu.  

 

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

 

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1-5 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) 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: 

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 u.p.p.w.d., 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 
powyżej, 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. 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 u.p.p.w.d., w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko 
nie dostarczy, w terminie, o którym mowa w ust. 4, 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. 

 

W przypadku, o którym mowa powyżej, świadczenie 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.”; 

 

 

 

 



Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą 
systemu teleinformatycznego: 

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny 
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi 

określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji; 

 

Lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, pokój 
2a na parterze budynku Urzędu Gminy w Złotej.     

 

Informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 356 16 01 (wew. 27) 


