
INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że od 1 sierpnia rodzice będą mogli zacząć składać wnioski 

o przyznanie świadczeń na dzieci z Programu 500 +, Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu 

Alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018.  

Świadczenie wychowawcze nadal będzie wynosiło 500 zł miesięcznie oraz będzie 

przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody rodziny. 

Kryterium dochodowe tak jak do tej pory będzie obowiązywać w przypadku osób, które będą ubiegać 

się o świadczenie na pierwsze dziecko. Również tak jak do tej pory kryterium dochodowe będzie 

wynosiło 800 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny albo 1200 zł, jeżeli w rodzinie 

wychowuje się niepełnosprawne dziecko. 

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zamianie niektórych 

ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. 

obowiązują nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków. 

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej(http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-

dla-rodzin/). Można również wybrać ww. wnioski w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 w godzinach pracy 

urzędu. Wypełnione wnioski można złożyć osobiście, listownie lub online np. poprzez ePUAP – 

elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, bankowość elektroniczną. 

Aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny 

wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danego świadczenia. 

 

 

DO WNISKÓW: 

1. Nie trzeba dołączać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego 

w 2016 r.  

2. W przypadku osób, których sytuacja dochodowa zmieniła się od 1 stycznia 2016 r. należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (umowa  

o pracę/świadectwo pracy/PIT 11 z 2016 r./inne). W przypadku uzyskania dochodu należy 

dostarczyć zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc od jego uzyskania np. jeśli 

praca została rozpoczęta w sierpniu zaświadczenie powinno dotyczyć dochodu netto za miesiąc 

wrzesień. Analogicznie, jeśli praca została rozpoczęta we wrześniu zaświadczenie powinno 

dotyczyć dochodu netto za październik. 

3. W przypadku osób osiągających dochody z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej 

w formie ryczałtu lub karty podatkowej należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania tej działalności. 

4. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dołączyć odpis prawomocnego 

orzeczenia sądu orzekającego rozwód albo separację, zupełny albo skrócony akt zgonu 

małżonka albo akt zupełny urodzenia dziecka (gdy ojciec dziecka jest nieznany). Osoby 

deklarujące bycie samotnym rodzicem muszą posiadać alimenty. 

5. Należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu 

sądowym w sprawie przysposobienie dziecka. 

6. Należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 
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