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Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1
sierpnia. Zobacz film i sprawdź kiedy i w jaki sposób możesz to zrobić.

  

1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy. Aby nadal otrzymać
świadczenie "rodzina 500+" złóż wniosek.Możesz to zrobić już od 1 sierpnia br. Wniosek
złożysz bezpośrednio w gminie, w której mieszkasz lub przez internet

        

  

  

Jak złożyć wniosek on-line?

  

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie miejsca zamieszkania, za
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz
bankowości elektronicznej.

    
    -  bankowość elektroniczna(odnośnik zewnętrzny)   
    -  empatia.mrpips.gov.pl(odnośnik zewnętrzny)   
    -  ePUAP(odnośnik zewnętrzny)   
    -  PUE ZUS(odnośnik zewnętrzny)   
    -  500+ drogą on line - na co zwrócić uwagę(odnośnik zewnętrzny)   

  Warto zajrzeć:
    
    -  Infolinia dla samorządów realizujących program "Rodzina 500+" NOWOŚĆ   
    -  Rodzina to najlepsza inwestycja w przyszłość(odnośnik zewnętrzny)   
    -  500+ dla rodzin wielodzietnych(odnośnik zewnętrzny)   
    -  500+ dla przedsiębiorców(odnośnik zewnętrzny)   
    -  500+ dla rolników(odnośnik zewnętrzny)   
    -  Komunikat GIODO dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych   
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http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-epuap/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-pue-zus/
http://m.mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500
http://www.poznan.uw.gov.pl/infolinia-dla-samorzadow-realizujacych-program-rodzina-500
https://www.youtube.com/watch?v=g-kzysqpzac
https://www.youtube.com/watch?v=15wknWr4kvM
https://www.youtube.com/watch?v=tVWPlRAEVjI
https://www.youtube.com/watch?v=BYzehcPpn38
http://www.poznan.uw.gov.pl/program-500-komunikat-giodo-dotyczacy-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych


Rodzina 500 plus

Wpisany przez Administrator
środa, 26 lipca 2017 13:27 - Poprawiony środa, 26 lipca 2017 13:31

    -  Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej   
    -  Uwaga na oszustów   
    -  Świadczenie z programu 500+ nie podlega egzekucji komorniczej(odnośnik zewnętrzny)  

  Akty prawne:
    
    -  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(odnośnik
zewnętrzny)   
    -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze(odnośnik
zewnętrzny)   
    -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego(odnośnik zewnętrzny)   

  Materiały do pobrania:
  

Wzory wniosków o świadczenia dla rodziny(odnośnik zewnętrzny)

      
    -  Lista realizatorów programu NOWOŚĆ   
    -  Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku" NOWOŚĆ   
    -  Podręcznik dla samorządów (okres świadczeniowy od 1 października 2017 do 30 września
2018) NOWOŚĆ   
    -  Plakat na nowy okres świadczeniowy NOWOŚĆ   
    -  Informator "Rodzina 500 plus" NOWOŚĆ   
    -  500+ na nowy okres - pismo Minister Elżbiety Rafalskiej do gmin NOWOŚĆ   
    -  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego   
    -  Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo
składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają
opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS   
    -  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa
członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego   
    -  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
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http://www.poznan.uw.gov.pl/swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej
http://www.poznan.uw.gov.pl/rodzina-500-uwaga-na-oszustow
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8279,swiadczenie-z-programu-500-nie-podlega-egzekucji.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000214
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000214
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000214
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000212
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000212
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000212
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/lista_realizatorow_programu_500_0.xls
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/500_w_pigulce_14.07.2017_2.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/podrecznik_500_14.07.2017.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/podrecznik_500_14.07.2017.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/plakat_500_nowy_okres_420x594mm_spad_3mm.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/informator_rodzina_500_07.2017.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/do_gmin_0.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_jaki_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_-_oswiadczeni.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_jaki_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_-_oswiadczeni.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_jaki_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_-_oswiadczeni.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wysokosci_jego_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne_albo_skladek_czlonka_rodziny_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_jaki_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_-_oswiadczeni.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolnej_powierzchni_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_je.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolnej_powierzchni_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_je.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolnej_powierzchni_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_je.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolnej_powierzchni_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_je.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf
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z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361, z
późn. zm.)   
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http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_czlonka_rodziny_osiagnietych_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_na_ktory_ustalane_jest_prawo_do_swiadczenia_wychowawczego_innych_niz_dochody_podlegajace_opodatkow.pdf

