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[1]
Od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym 500+
oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy.
Pobieranie świadczeń w nowym okresie zasiłkowym, bez względu na to, czy zostały one
wcześniej przyznane, czy też osoby chcą wnioskować o ich przyznanie po raz pierwszy, wymaga
złożenia wniosku. Dotyczy to zarówno świadczenia wychowawczego 500+, jak i świadczeń
rodzinnych: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
O jakie typy świadczeń można się ubiegać?
1. Świadczenie wychowawcze "500+" - nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i
kolejne dziecko w rodzinie, oraz na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli miesięczny dochód na członka
rodziny nie przekracza kwoty 800 zł, lub 1200 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne.
2. Świadczenia rodzinne:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od
wieku dziecka: do 5 roku życia - 95 zł, od 5 do 18 roku życia - 124 zł, w wieku powyżej 18
roku życia do ukończenia 24 roku życia - 135 zł, jeżeli miesięczny dochód na jednego członka
rodziny nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł (przy dziecku niepełnosprawnym). Do zasiłku
rodzinnego przysługują dodatki (m.in. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej).
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, o które mogą ubiegać się osoby na
których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie podejmują
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą niepełnosprawną. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli miesięczny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na
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osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów (maksymalnie 500 zł miesięcznie) osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna, jeżeli miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł.
Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpocznie się 1 sierpnia
2017.
W przypadku 500+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego potrwa do 31 października, a w
przypadku świadczeń rodzinnych - do 30 listopada. Wstępne szacunki, pokazują, że w tym okresie
mieszkańcy Torunia złożą łącznie około 21 tys. wniosków.
Nowe okresy, na jakie będą przyznawane świadczenia to:
• od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. dla 500+ i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. dla świadczeń rodzinnych.
Wnioski o 500+, o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie
można złożyć również bez wychodzenia z domu, przez Internet. Ten sposób wybiera co trzeci
wnioskujący o świadczenie 500+. Wnioski o wyżej opisane świadczenia będzie można złożyć także za
pośrednictwem portalu Empatia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz poprzez platformę ePUAP. Dodatkowo
o 500+ można ubiegać się za pośrednictwem bankowości elektronicznej - poprzez strony banków.
Dla osób, które wybiorą tradycyjny sposób składania wniosków zostaną uruchomione punkty
przyjmowania wniosków [2].
- Najważniejsze świadczenie, dlatego że jest pobierane przez największą liczbę naszych klientów, jak
i w sensie wysokości wypłat, to 500+ - powiedział Piotr Stolarczyk, dyrektor Toruńskiego
Centrum Świadczeń, podczas konferencji prasowej dotyczącej świadczeń dla rodzin. W czerwcu
2017 r. w Toruniu wsparcie to otrzymywało 12 029 rodzin na 16 692 dzieci, z czego 46% to
świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, natomiast 54% również na pierwsze lub jedyne
dziecko.
Warto wiedzieć
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń (w tym kryteria dochodowe) pozostają bez zmian.
Wprowadzono jednak kilka zmian, które mają zahamować nadużycia w pobieraniu świadczeń:

Osoby samotnie wychowujące dziecko (panna, kawaler, rozwiedziona/y, w separacji,
wdowa/wdowiec – którzy nie wychowują dziecka wspólnie z drugim rodzicem), ubiegając się o
świadczenie wychowawcze (500+) lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
będą musiały udokumentować, że na dziecko, na które ubiegają się o świadczenie, są
ustalone alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd).
Zmodyfikowano przepisy dotyczące dochodu uzyskanego i utraconego, tak aby zniwelować
zjawisko "dostosowywania" wynagrodzenia do kryterium dochodowego w świadczeniach.
Wyjaśnienie miejsca zamieszkania, co dotyczy w szczególności rodzin zamieszkujących poza
granicami kraju.
Opieka naprzemienna – oboje rodzice otrzymują świadczenia w takich proporcjach, w jakich
każdy z nich opiekuje się dzieckiem.
Pojawią się także zmiany związane z Toruńską Kartą Dużej Rodziny. Pierwsza z nich dotyczy
poszerzenia kręgu osób, które mogą ubiegać się o kartę. Dotychczas były to osoby wychowujące co
najmniej troje dzieci, zmiany zaś zakładają, że kartę mogą otrzymać osoby, które kiedykolwiek
wychowywali troje lub więcej dzieci. Od 1 stycznia 2018 roku będą wydawane tradycyjne plastikowe
karty, ale równocześnie Kartę Dużej Rodziny będzie można zainstalować w formie aplikacji na
telefonie.
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Do pobrania:

Prezentacja dotycząca świadczeń dla rodzin i zmian w ich przyznawaniu [3]
Gdzie szukać dalszych informacji?

Wszystkie informacje i formularze wniosków znajdziesz na stronach TORUŃSKIEGO CENTRUM
ŚWIADCZEŃ RODZINIE [4].

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/field/image/rodzina_500_plus_ban_560_1_0.jpg
[2] http://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/lista-punktow.docx
[3] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/prezentacja_pm_v8.ppt
[4] http://tcsr.torun.pl
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