RZĄDOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY
WYCHOWYWANIU DZIECI

W

Realizowany jest w Jasieniu przez Urząd
Urz Miejski
(Referat Spraw Socjalnych)

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie
miesi cznie na kaŜde
ka
drugie
i kolejne dziecko do 18 roku Ŝycia.
ycia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają
otrzymaj wsparcie takŜe na
pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium – 800,00 zł na osobę
osob w rodzinie lub
1 200,00 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Po złoŜeniu
zło
wniosku i odebraniu decyzji pieniądze
pieni
wypłacane będą w gotówce
wce lub na konto.
Świadczenie
wiadczenie wychowawcze otrzyma kaŜda
ka
rodzina bez względu
du na stan cywilny
cy
rodziców (tj.
rodziny w związkach małŜeńskich,
Ŝeńskich, rodziny niepełne, rodziny pozostające
pozostające w nieformalnych
związkach).
zkach). W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekęę nad dzieckiem. Jeśli
Je rodzice po równo dziel
zielą się opieką nad
dzieckiem, oboje mają prawo złoŜyć
zło
wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem
uwzglę
okresu,
w którym sprawują opiekę.
ę. Warunkiem – w takim przypadku – jest orzeczenie sądu
s
w sprawie opieki naprzemiennej obojga rodziców (rozwiedzionych,
(rozwi
Ŝyjących
ących w separacji lub
Ŝyjących w rozłączeniu).

Zasady ustalania dochodu
Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia
wiadczenia wychowawczego, rozpoczyna się
si
1 kwietnia 2016 r. i kończy
czy 30 września
wrze nia 2017 r. W tym okresie rokiem kalendarzowym,
kalendarzow
z
którego dochody stanowiąą podstawę
podstaw ustalenia prawa do świadczenia
wiadczenia wychowawczego
wychowawc
jest
rok kalendarzowy 2014 (dotyczy tylko tych rodzin, które ubiegać
ubiega sięę będą
bę o świadczenie
wychowawcze na pierwsze bądź jedyne dziecko).

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
chowawczego
Pierwsze wnioski moŜna będzie
ędzie złoŜyć
zło
1 kwietnia 2016 r. W przypadku złoŜenia
zło
wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia
wiadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy
miesi
od dnia
wejścia w Ŝycie
ycie ustawy tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca (włącznie)
(wł
2016 r. ,
prawo do świadczenia
wiadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się
si począwszy od
dnia wejścia w Ŝycie
ycie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Natomiast rozpatrzenie przez organ
o
właściwy
ciwy (Burmistrza Jasienia)
Jasienia wniosku złoŜonego w terminie
nie od dnia 1 kwietnia do dnia

1 lipca 2016 r. (tj. wydanie decyzji i wypłata przyznanego świadczenia) następuje w terminie
do trzech miesięcy licząc od dnia złoŜenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami. W przypadku złoŜenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia
wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Składanie wniosków
W Gminie Jasień świadczenie wychowawcze realizuje Referat Spraw Socjalnych Urzędu
Miejskiego w Jasieniu (ul. XX-lecia 20, pokój nr 301). Tam teŜ moŜna uzyskać więcej
informacji w sprawie programu (informacje nt. programu „Rodzina 500 +” podane są równieŜ
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Składanie wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. MoŜna to zrobić:
•

osobiście składając wniosek w Referacie Spraw Socjalnych
(ul. XX-lecia 20, pokój nr 301) bądź teŜ drogą elektroniczną za pomocą portali:

•

Empatia

•

bankowość elektroniczna;

•

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

ZUS PUE http://pue.zus.pl/

Formularze wniosków moŜna będzie pobrać:
•

w Referacie Spraw Socjalnych (ul. XX-lecia 20, pokój nr 301);

Godziny przyjmowania wniosków (w m-cu kwietniu) :

Poniedziałek – 8:00 – 16:30
Wtorek – piątek – 8.00 – 14.00

Najczęściej zadawane pytania
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

