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ŚWIADCZENIA DLA RODZIN

JAK I GDZIE WNIOSKOWAĆ
O ŚWIADCZENIA W GMINIE ŚREM
Od 1 sierpnia 2017r. będzie można składać wnioski
na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +)
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.
ZŁOŻENIE WNIOSKU
• Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śremie, ul. Grota Roweckiego 31
• W okresie od 1 sierpnia do 2 października wnioski na wszystkie świadczenia
można złożyć w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.00 – 16.00
• Kontakt pod numerem telefonu 61 28 10 447 – informacja o sposobie załatwienia
sprawy dotyczącej świadczenia rodzinnego i wychowawczego (500 +)
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
• Wszystkie wnioski można również złożyć drogą elektroniczną za pomocą
portalu „Empatia” lub poprzez systemy bankowe oraz PUE ZUS.
KRYTERIUM DOCHODOWE
w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się i wynosi:
– świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny – 674 zł na osobę w rodzinie,
w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 764 zł;
świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium; „becikowe” – 1922 zł.
– świadczenie wychowawcze (500 +): na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę rodzinie,
w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł; na drugie i kolejne dziecko
bez względu na uzyskany dochód
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł na osobę w rodzinie.
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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.
Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei
dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października
następnego roku kalendarzowego.
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.

Ważne zmiany dotyczące świadczenia 500 +
Od 1 sierpnia 2017 r. osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze (500 +) na
pierwsze dziecko i deklarują samotne rodzicielstwo będą zobowiązane do ustalenia świadczenia
alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zgodnie z nowelizacją ustawy z osobą
samotnie wychowującą dziecko mamy do czynienia w sytuacji, gdy: drugi z rodziców nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało
oddalone lub sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka, a nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia alimentacyjnego. Jeśli do wniosku
nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o
brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Od nowego okresu zasiłkowego zmieni się sposób określania dochodu w przypadku osób, które
prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ryczałtu – minister ogłosi przed
końcem lipca miesięczną wysokość dochodu, jaka będzie brana za podstawę do określenia
wysokości dochodu.
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Najważniejsze informacje
o programie „Rodzina 500+”
O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.
Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku
małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko,
choć w tym przypadku do uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko
zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż
np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.
Jeżeli rodzice obok dzieci z poprzednich związków posiadają jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny
wlicza się wszystkie mieszkające z nimi i pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Jeśli rodzice rozwiedzeni,
żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym
dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić
to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje
świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany
miesiąc świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.
Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko
pozostaje. Istotne jest jednak, że do czasu rozwodu lub separacji orzeczonych prawomocnymi orzeczeniami
sądu współmałżonkowie tworzą rodzinę.
W nadzwyczajnych sytuacjach mogą być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu
świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to takie
samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jakie będą
konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi
się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu. W takim wypadku może to
skutkować odmową przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymaniem jego wypłaty.
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest zamieszkiwanie Polsce.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za
granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania
formalnego meldunku w Polsce. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie może weryﬁkować
warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia
zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce może wezwać
rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w
celu potwierdzenia zamieszkiwania
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten
nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina Śrem przekazuje wniosek wraz z dokumentami Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego (od 1 stycznia 2018 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu ) w celu jego rozpatrzenia
i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.
Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same
dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.

