Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
programu 500+, świadczeń rodzinnych oraz
funduszu alimentacyjnego
Druki w/w wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po
zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP.
Od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą kompletne wnioski (wraz z niezbędnymi
dokumentami) o ustalenie prawa do :
- Świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
- Funduszu alimentacyjnego
- Świadczenia wychowawczego (500 +)
Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017 r. osobiście w OPS właściwym dla miejsca
zamieszkania lub elektronicznie.
W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z
uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) na
pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł netto na osobę w rodzinie.
W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane
pod uwagę kryterium dochodowe.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. za
pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku
życia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia przyjmowania wniosków prosimy mieć ze sobą
dokumenty pełnoletnich członków rodziny (wykazanych w składzie rodziny we wnioskach o
ustalenie prawa do świadczeń) potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie
PIT-y (11, 11A, 40, 40A) od pracodawców, ZUS, KRUS, z których rozliczali się Państwo w
Urzędzie Skarbowym za rok 2016, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku,
umowy zlecenia za rok 2016 i 2017 rok, umowy o pracę, o dzieło zawarte w 2016 i 2017
roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. zawarcie umowy w miesiącu
kwietniu – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc maj).

