
WAŻNE
INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE 

WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE. 

Gminny Ośrodek Pomocy w Czarnocinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia 

prawa  do  świadczenia  wychowawczego  „500  plus”,  funduszu  alimentacyjnego 

oraz  zasiłków  rodzinnych  i  specjalnych  zasiłków  opiekuńczych  na  nowy  okres 

zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

 

Główne  zasady  przyznawania  świadczeń  pozostają  bez  zmian,  dotyczą  w  szczególności 

kwot wsparcia oraz kryteriów, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

Wprowadzono jednak kilka zmian, między innymi:

1.  w  przypadku  deklarowania  przez  rodzica  samotnego  wychowania  dziecka,  konieczne 

jest  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego na dziecko 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.”

2. zmienią się też zasady dotyczące utraty i  uzyskania dochodów. Nowe przepisy wyłączają 

stosowanie  przepisów  dotyczących  utraty  i  uzyskania  dochodu  w  sytuacji,  gdy wnioskodawca 

lub  członek  jego  rodziny  utraci  dochód  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej 

oraz  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  i  w  okresie  3  miesięcy  od  daty  utraty 

dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego 

dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą

3.  w  przypadku  uzyskiwania  dochodu  z  działalności  podlegającej  opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu 

o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu 



skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się o świadczenia. 

4.  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  spełniania  warunków  do  otrzymywania  przyznanego 

świadczenia  wychowawczego,  w  szczególności  warunku  zamieszkiwania  na  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej, organ  właściwy  może  wezwać  osobę  otrzymującą  świadczenie 

wychowawcze  do  osobistego  udzielenia,  w  wyznaczonym  terminie,  wyjaśnień  oraz  informacji 

co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Okresy zasiłkowe 

Jeśli  wnioskodawca  złoży  kompletne  i  prawidłowo  wypełnione  wnioski  o  świadczenie 

wychowawcze  oraz  świadczenie  z  funduszu  alimentacyjnego  na  kolejny  okres  w  terminie 

do  31  sierpnia,  przyznanie  i  wypłata  świadczeń  za  miesiąc  październik  nastąpią  do  31 

października i tym samych zostanie zachowana ciągłość w wypłacie świadczeń. 

Złożenie  w/w  wniosków  we  wrześniu  spowoduje,  że  ustalenie  prawa  do  świadczeń  i  ich 

wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. 

W przypadku  gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń 

za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. 

Gdy wniosek  zostanie  złożony  w listopadzie,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  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 świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia 

wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.  

Osoby  zainteresowane  mogą  także  przy  składaniu  wniosków  o  świadczenie  wychowawcze 

i  fundusz alimentacyjny złożyć od 1 sierpnia 2017 roku wniosek o ustalenie  prawa do zasiłku 

rodzinnego.  W przypadku  gdy osoba ubiegająca się  o  świadczenia  rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  31  sierpnia, ustalenie  prawa  do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 

do  dnia  30  listopada.  Gdy  wniosek  zostanie  złożony  w  okresie  od  1  września  do  31 

października,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata  przysługujących 

świadczeń  następuje  do  dnia  31  grudnia.  W  przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o 

świadczenia  rodzinne  na  nowy  okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 

dnia lutego następnego roku.



Należy  więc  pamiętać,  że  wskutek złożenia  wniosków o świadczenie  wychowawcze, 

świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny później niż w październiku, prawo 

do w/w świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania 

za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

Rokiem kalendarzowym, który jest brany pod uwagę przy ustaleniu prawa do w/w świadczeń 

na nowy okres  zasiłkowy jest  rok 2016 oraz lata  następujące po nim, w których miałaby 

miejsce utrata lub uzyskanie dochodu np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w 2017 roku, czy uzyskanie prawa do świadczenia rentowego. 

Do  wniosków  należy  dołączyć  odpowiednie,  zależne  od  indywidualnej  sytuacji  rodziny 

wnioskodawcy,  dokumenty,  w tym oświadczenia,  niezbędne do ustalenia prawa do danej formy 

wsparcia.


