KOMUNIKAT O SKŁADANIU WNIOSKÓW „500+”
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli informuje, iż

wnioski na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będziemy przyjmować od 1 sierpnia 2017 r.
Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 w rześnia 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie
wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od
dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wych owawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopad a 2017 r.
Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016.
Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wynosi – 800,00 zł, a jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.
W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:







prawomocny wyrok sądu w zakresie orzeczenia alimentów, rozwodu, separacji,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,
oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2016,
zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło,
oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a
ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium
doktoranckiego, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku ch orobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z
zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym
nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie
oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć:




drogą elektroniczną, za pośrednictwem następujących kanałów:
 Portalu Informacyjno-Usługowego empatia (www.empatia.mpips.gov.pl )
 Platformy e-puap (www.epuap.gov.pl )
 Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl/pue )
 Systemów teleinformatycznych banków
Bezpośrednio, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.

