
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE 

WYCHOWAWCZE 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO  

(BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO) 
Wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosków na nowy okres 2018/2019* 

Uwaga: Odpowiadając na pytanie TAK, należy dostarczyć dany dokument,  

w przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskodawca nie dostarcza danego dokumentu 

DOSTARCZAJĄC DO OPS GLIWICE WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE ORYGINAŁY WRAZ Z KSEROKOPIĄ.  

OPS NIE KSERUJE DOKUMENTÓW. 

Odpowiadając na pytanie TAK, należy dostarczyć dokument 
z kolumny obok 

Nazwa dokumentu 

Czy jest Pani/Pan rozwódką/rozwodnikiem? Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód 

Czy jest Pani/Pan w separacji orzeczonej przez sąd? Prawomocne orzeczenie sądu orzekające separację 

Czy jest Pani/Pan wdową/wdowcem? Matka/ojciec dziecka/dzieci 
nie żyje/ą? 

Odpis aktu zgonu małżonka/rodzica dziecka/dzieci 

Ojciec dziecka/dzieci nie jest znany? Akt zupełny urodzenia dziecka 

Czy osoba posiada ustalone alimenty na dziecko/dzieci? Tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd  
w sprawie alimentów np. wyrok, mediacje zatwierdzone przez sąd 

Czy samotnie wychowuje Pani/Pan dziecko/dzieci, na które  
chce się Pani/Pan ubiegać o świadczenia? 

 
Nie dotyczy sytuacji, gdy: 

-rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
-ojciec dziecka jest nieznany 

-powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego 
z rodziców zostało oddalone, 

-sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych 
kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców 

do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 
-dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych  
i powtarzających się okresach 

 
Przykład: Rozwódka ma 2 dzieci z którymi mieszka, jedno  
z poprzedniego związku małżeńskiego, a drugie z nowym 

partnerem, z którym tworzy rodzinę. Dochód rodziny przekracza 
kryterium dochodowe wskazane w ustawie. Pani ma możliwość 

ubiegać się o świadczenie 500+ 
bez alimentów na dziecko. 

 
Rozwódka ma 2 dzieci z którymi mieszka, jedno  

z poprzedniego związku małżeńskiego, a drugie z nowym 
partnerem, z którym nie tworzy rodziny (sama wychowuje dzieci). 

Dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe wskazane  
w ustawie. Pani w celu uzyskania świadczenia 500+ na młodsze 
dziecko powinna mieć zasądzone na nie alimenty (nie musi mieć 

alimentów na starsze dziecko). 
  

Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego 
alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść 

ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego 

lub zatwierdzonego przez sąd. 
 

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie ma ustalonych alimentów 
ma uprawnienie do złożenia wniosku o świadczenia rodzinne  

i 500+, a OPS wyznacza mu termin 3 miesięcy na dostarczenie 
tytułu wykonawczego (świadczenie może zostać przyznane przez 
OPS po dostarczeniu wymaganego dokumentu we wskazanym 

terminie pod warunkiem, że rodzic został zobowiązany do 
alimentów od danego miesiąca) 

Czy wnioskodawca lub członek rodziny (w tym ojciec/matka 
dziecka, który nie został wpisany do składu rodziny) przebywa 
poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego? 

Dodatkowo należy uzupełnić druk dokumentu  
(do pobrania u pracownika OPS) 

Notatki: ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ważne informacje: 

Wnioski na nowy okres (2018/2019) przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r., natomiast wnioski składane w formie elektronicznej  
od 1 lipca 2018 r.  
Nie ma możliwości wypełnienia całego wniosku przy pracowniku OPS przyjmującego dokumenty. 
Wnioski realizowane są według daty wpływu do OPS. W nowym okresie nie obowiązuje miesięczny termin na wydanie decyzji.  
W przypadku otrzymania wezwania szybkie dostarczenie przez Państwa wymaganego dokumentu/ów ma wpływ na termin rozpatrzenia wniosku. 
Każda osoba składająca wniosek w formie papierowej otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku (prosimy o zachowanie dokumentu).  
W celu sprawdzenia statusu swojej sprawy należy skorzystać w platformy SEKAP (informacje nie będą udzielane telefonicznie). 
Wszystkie osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe będą otrzymywały wypłatę na początku każdego miesiąca,  
a osoby odbierające gotówkę w kasie na koniec każdego miesiąca. OPS nie przewiduje odstępstw od powyższej zasady. Zachęcamy 
Państwa do skorzystania z możliwości wcześniejszego otrzymywania świadczeń. Przypominamy, iż świadczenia nie podlegają 
egzekucji komorniczej. 
*niniejsza informacja ma charakter wyłącznie ogólny i nie stanowi zamkniętego katalogu wymaganych dokumentów, o które strona może 
zostać wezwana 
 


