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Pracownicy MOPS w Tychach kończą 
przygotowania do rozpoczęcia realiza-
cji programu „Rodzina 500 plus”. Gdzie 
można pobrać i złożyć wniosek? Komu 
przysługuje wypłata świadczenia?

Jak informuje nas Bożena wiertelorz, 
kierownik działu Świadczeń rodzinnych 
moPS Tychy, świadczenie wychowawcze 
przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka lub opiekunowi praw-
nemu dziecka. – ważne jest, że osoba 
samotnie wychowująca dziecko nie musi 
mieć zasądzonych alimentów, aby otrzy-
mać świadczenie wychowawcze. Samot-
ny rodzic ubiegający się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko nie 
musi zatem wykazywać drugiego rodzica 
w składzie rodziny. Co za tym idzie, nie 
ma potrzeby w tym przypadku dołączać 
do wniosku informacji o dochodach osią-
ganych przez drugiego rodzica – wyjaśnia 
Bożena wiertelorz.
ważną informacją jest także definicja 
rodziny w rozumieniu autorów progra-
mu. – rodzina to następujący członko-
wie: małżonkowie, rodzice dzieci, opie-
kunowie, opiekun faktyczny dziecka oraz 
zamieszkujące wspólnie z tymi osoba-
mi, pozostające na ich utrzymaniu dzieci 
w wieku do 25. roku życia, a także dzieci, 
które ukończyły 25. rok życia legitymują-
ce się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 
zasiłek opiekuńczy – tłumaczy kierownik 
wiertelorz.
Uwaga! w przypadku, gdy dziecko – zgod-
nie z orzeczeniem sądu – jest pod opie-
ką naprzemienną obojga rodziców roz-
wiedzionych lub żyjących w rozłączeniu, 
dziecko zalicza się jednocześnie do człon-
ków rodziny obydwojga rodziców.

Jak będzie liczony dochód?
Jak liczony będzie dochód na pierwsze 
dziecko? – Ściągamy dochód rodzica 
z Urzędu Skarbowego za 2014 rok oraz 
z zUS-u wysokość składek. Tutaj mamy 
dochód. ale interesuje nas również sytu-
acja bieżąca rodziny. Jeżeli w tym czasie 
nie było zmiany miejsca pracy, to wtedy 
te dokumenty są wystarczające. do tego 
tylko bierzemy oświadczenie od klienta, 
że jego sytuacja dochodowa nie uległa 
zmianie – mówi Bożena wiertelorz.
– Natomiast jeżeli pomiędzy 1 stycznia 
2015 a 31 marca 2016 nastąpiła w rodzinie 
jakakolwiek zmiana w sytuacji zawodo-
wej, to wtedy sprawa jest trochę bardziej 
skomplikowana. wówczas wchodzimy 
w definicje utraty i uzyskania dochodu. 
Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie 
dokładnie dokumenty będą wymagane, 
ponieważ każda sytuacja indywidualne-
go klienta jest inna. I w takim wypadku 
trzeba się liczyć z tym, że potrzebne będą 
dodatkowe dokumenty – dodaje marianna 
Feith, dyrektor miejskiego ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Tychach.
dobre wiadomości mamy dla osób, które 
obecnie pobierają świadczenia rodzinne. – 
one niedawno ubiegały się o te świadcze-

nia i składały wszystkie dokumenty. my te 
dochody mamy. Jeżeli u nich nie nastąpiła 
żadna zmiana zawodowa, podpisują tylko 
oświadczenie i nie potrzeba żadnych in-
nych dokumentów. Bardzo prosimy tylko, 
żeby przynieść do wglądu ostatnią decyzję 
o przyznaniu świadczenia rodzinnego – 
mówi marianna Feith.

Gdzie pobrać wniosek?
wnioski do programu będzie można po-
brać m.in. na stronie internetowej Urzę-
du miasta Tychy (www.umtychy.pl), miej-
skiego ośrodka Pomocy Społecznej (www.
mops.tychy.pl) oraz na stronie minister-
stwa rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Poza tym wnioski będą do pobrania 
we wszystkich tyskich szkołach podsta-
wowych, przedszkolach, żłobkach, a także 
w PUP, mzo, Urzędzie miasta i w dziale 
Świadczeń rodzinnych moPS Tychy (al. 
Niepodległości 40).

Przez internet
ważną informacją jest to, że rodzice ubie-
gający się o świadczenie wychowawcze 
mogą składać wnioski przez internet 
za pośrednictwem bankowości elektro-
nicznej, Platformy Usług Elektronicznych 
zUS, ePUaP oraz na portalu empatia.
mrpips.gov.pl.
– wzór wniosku jest dosyć prosty i dobrze 
skonstruowany. warto przed wypełnieniem 
dobrze go przeczytać. Te osoby, które nie 
muszą udokumentować swoich dochodów, 
zachęcamy do składania wniosków przez 
internet. To pozwoli uniknąć stania w dłu-
gich kolejkach – przekonuje dyrektor Feith. 
– wypłaty świadczeń będziemy realizować 
w najdogodniejszej dla klienta formie, czyli 
przelewem na konto bankowe.

Rodziny zastępcze
odpowiednikiem programu rodzina 500+ 
dla rodzin zastępczych jest „dodatek wy-
chowawczy” w wysokości 500 zł na każ-

de dziecko w rodzinie zastępczej w wieku 
0–18 lat. dodatek jest niezależny od do-
chodu rodziny zastępczej ani od docho-
du dziecka w rodzinie zastępczej – mówi 
Iwona rogalska z działu Pieczy zastęp-
czej moPS Tychy. wnioski można składać 
w dziale Pieczy zastępczej – świadcze-
nia – ul. arkadowa 2a w godzinach pracy 
działu. od 01.04.2016 do 01.07.2016 obo-
wiązuje zasada nadpłaty świadczenia dla 
wniosków złożonych w tym terminie.
w przypadku obejmowania pieczą zastęp-
czą większej liczby dzieci, wniosek skła-
damy na każde dziecko oddzielnie.
wnioski są do pobrania ze strony inter-
netowej mops.tychy.pl lub w dziale Pie-
czy zastępczej.
 Ewa Strzoda

80 tysięcy łyżwiarzy
Sezonowe lodowiska budowane od kil-
ku lat na tyskich osiedlach na stałe 
już weszły w zimowy krajobraz mia-
sta i cieszą się niesłabnącą popular-
nością nie tylko wśród najmłodszych 
tyszan. 

Świadczą o tym choćby statystyki pro-
wadzone przez miejski ośrodek Sportu 
i rekreacji. wynika z nich, że przez trzy 
zimowe miesiące (od grudnia 2015 do 
lutego 2016) najbardziej obłożone było 
lodowisko zbudowane w ośrodku wypo-
czynkowym w Paprocanach, z którego 
skorzystało łącznie 37.562 osoby. drugi 
pod względem popularności był obiekt 
zlokalizowany przy ul. Brzozowej, który 
odwiedziło 27.655 łyżwiarzy, natomiast 
najmniejszą frekwencję odnotowano na 
lodowisku pod Żyrafą (17.400 osób), choć 
wpływ na ten wynik miała z pewnością 
awaria, która na kilka dni wyłączyła taflę 
z eksploatacji.
Po zsumowaniu frekwencji na wszystkich 
trzech sezonowych lodowiskach okazuje 
się, że łącznie z relaksu na łyżwach ko-
rzystało minionej zimy 82.617 osób.
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W sprawie osi Zielonej
Urząd miasta zaprasza mieszkańców za-
interesowanych projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru centrum Tychów, w tym frag-
mentu osi zielonej, na spotkanie 22 mar-
ca o godzinie 17.30 do Klubu osiedlowe-
go orion przy ul. orzeszkowej 2. weźmie 
w nim udział Igor Śmietański, zastępca 
prezydenta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej oraz urzędnicy odpowiedzialni 
za przygotowanie planu.
mieszkańcy otrzymali już list przewodni 
z dołączoną mapką nowych rozwiązań, w 
których uwzględniono większość zgłasza-
nych wcześniej uwag zarówno do projektu 
planu, poprowadzenia osi zielonej, jak i 
innych tematów związanych z tą częścią 
miasta. 
Szczegółowo o nowych rozwiązaniach 
informowaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Twoich Tychów”.
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rusza program rodzina 500 plus

Od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 wnioski 
będą przyjmowane:
1.  dział Świadczeń rodzinnych, ul. Ba-

rona 30; pon.-pt. 8-18
2.  dział Świadczeń rodzinnych, al. Nie-

podległości 40; pon.-pt. 11-18
3.  moPS, ul. Budowlanych 59, pok. nr 18 

parter;pon. wt, śr - 8-15; czw. 8-17, 
pt. 8-13.

Wnioski na drugie i kolejne dziecko 
(nie wymagają sprawdzania sytuacji 
dochodowej) będą przyjmowane:
1. Urząd miasta Tychy, al. Niepodległo-

ści 49; pon. wt, śr - 8-15; czw. 8-17, 
pt. 8-13.

2.  wszystkie szkoły na terenie miasta 
wg. wykazu: 

środy w godz. 15-17 od 6.04 do 15.06.
SP 17 ul. Begonii 5
SP 1 pl. wolności 4
SP2 + SP4 ul. Pogodna 37
SP 40  ul. zgrzebnioka 45; 

czwartki w godz. 15-17 od 07.04 do 
16.06.
SP 5 ul. Czarnieckiego 22
SP 3 ul. wojska Polskiego 10
SP 9 ul. Leśna 66
SP 6 ul. Katowicka 10
SP 8 ul. Cmentarna 54
SP 23 ul. Jedności 51
SP 7 ul. Tołstoja 1
SP 35 al. Piłsudskiego 21
SP 36 ul. Ch. de Gaulle’a 18
SP 19 al. Niepodległości 190
zespół szkół specjalnych ul. Edukacji 21
SP 18 ul. Fitelberga 8
SP 11 ul. Skłodowskiej 4
SP 22 ul. Harcerska 25
SP 37 ul. Konecznego 1
SP 10 ul. Borowa 123
Uwaga! W dniach 23-24.03 planowana 
jest przeprowadzka Działu Świadczeń 
Rodzinnych – nie będą działały telefo-
ny, przeniesiony zostaje serwer.

Warto wiedzieć
Przypomnijmy, według założeń rzą-
dowego programu 500 zł będzie przy-
znawane na drugie i każde kolejne 
dziecko bez kryterium dochodowe-
go. Na pierwsze dziecko wypłata bę-
dzie uzależniona od dochodów. Te nie 
mogą przekroczyć 800 zł na członka 
rodziny i 1200 zł w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego. Pieniądze będą 
wypłacane do ukończenia przez dziec-
ko 18. roku życia. według danych sza-
cunkowych Urzędu miasta w Tychach 
z programu „rodzina 500 plus” sko-
rzysta ok. 11 tysięcy dzieci. wnioski 
można składać od 1 kwietnia. Uwaga! 
Ustawa gwarantuje, że jeżeli ktoś zło-
ży wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca, 
otrzyma świadczenie z wyrównaniem 
od kwietnia. rejestracja po 1 lipca 
sprawi, że świadczenia będą wypłacane 
od miesiąca złożenia, bez wyrównania. 
warto dodać, że moPS ma trzy miesią-
ce od daty złożenia wniosku na jego 
rozpatrzenie i wydanie decyzji.
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Gdzie składać wnioski?
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