
 

                 W GMINIE IŁOWA 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, a gdy w 
rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 1200 zł netto. 

 

Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia. 
 

Świadczenie na drugie i dalsze dzieci w rodzinie przysługuje bez względu na 
osiągane dochody. 

 

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO 
 

Akty urodzenia dzieci 

Dowód osobisty wnioskodawcy 

 
WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU NA PIERWSZE DZIECKO  

 

Akty urodzenia dzieci. 

Dowód osobisty wnioskodawcy. 

Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych 
w 2014 roku. 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym.  

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego. 

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu z roku 2014 oraz uzyskanie 

dochodu. 
 



Informujemy, że świadczenie wychowawcze 500+ z dniem 

1 kwietnia 2016 roku będzie realizował Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iłowej. 

 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wydawane 

są od 15 marca 2016 roku w siedzibie OPS przy ul. Kolejowej 7 w godzinach 
pracy. 

 

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2016r. w pokoju  

Zespołu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w godz. od 8 – 
15. 

 
Wnioski można składać również drogą elektroniczną poprzez portal 
empatia.mpips.gov.pl po wcześniejszym zalogowaniu się.  

W tym przypadku konieczne będzie posiadanie tzw. profilu zaufanego lub 
bezpiecznego podpisu elektronicznego. 

 

 Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie 

ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie 
będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. 
Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu 

programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia 

wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to 

wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego 

miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i 

wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem 

od miesiąca złożenia wniosku. 


