
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM „RODZINA 500+” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż w pok. 5, 6 i 19  
Urzędu Gminy są wydawane wnioski do świadczenia wychowawczego. Wnioski będą  

przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.  
W przypadku złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 
2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. 
 Wnioski będą mogły być składane również drogą elektroniczną. E-wniosek o 
świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

 matce, 

 ojcu, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 opiekunowi prawnemu dziecka. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 
 
Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 
Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się  
1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. 
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do 
świadczenia jest rok 2014. 
 
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 
 
 Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - 
oznacza  jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), 
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 1200,00 zł.  
 W przypadku uzyskania dochodu i utraty dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego oraz 
po tym roku należy przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskanie i utratę dochodu oraz 
ich wysokość (co należy rozumieć przez uzyskanie i utratę dochodu – wyjaśnienie w pkt. 7.3 
wniosku – Załącznik nr 1) 
 
 Osoba ubiegająca się  o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko składa 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Załącznik nr 1) oraz 

 oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (załącznik nr 2) - składa 
każdy członek rodziny który osiągnął ww. dochód, 



 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 3) - składa każdy członek rodziny który 
osiągnął ww. dochód. 

 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik nr 4) - składa każdy 
członek rodziny który posiada gospodarstwo rolne, 

Wszystkie pola we wniosku oraz w oświadczeniach winny być wypełnione czytelnie. 
 
Część informacji m.in. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego, informacji o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy informacji o 
legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności organ będzie 
zobowiązany pozyskać samodzielnie. 
 
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko 
 
 Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia 
ukończenia przez dziecko 18. roku życia i przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu. 
 
Osoba ubiegająca się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko składa Wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego (załącznik nr 1), bez załączników nr 2, 3 i 4 tj. bez 
oświadczeń. 
 
 W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze niezależnie od tego czy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko, czy drugie i następne do wniosku dołącza się inne zaświadczenia lub 
oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: 

 zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prawomocnym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

 prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację, 
 orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego, 
 inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku, które 
wskaże organ przyznający świadczenie. 

 
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 (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która 
ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią 
kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego); 

 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. 



 
Ważne! Prosimy o dokładne przeczytanie objaśnień zawartych we wniosku, gdyż w 
przypadku ubiegania się tylko na drugie i kolejne dziecko nie wypełniamy wszystkich pól 
wniosku. Nr rachunku bankowego należy wpisać dokładnie i czytelnie. 
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baranowie oraz telefonicznie pod numerem  (81) 883 41 54. 
 
Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 
2016  r. poz. 195)  

  Rozporządzenie 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. z 2016 r. poz. 214). 


