
Informacja

na temat przygotowania

samorządu Miasta Puławy

do realizacji zadań wynikających 

z ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci



Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie 

na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli 

członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze 

dziecko przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1200 zł.

Beneficjenci programu



Realizator zadania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

przyjmowanie wniosków – od 1 kwietnia 2016 r. 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.30-15.00,

we wtorek w godz. 8.30-16.30

Dodatkowo planowane jest wydłużenie czasu przyjmowania Interesantów 

w okresie 1.04.16-1.07.16 do godz. 16.30 w każdy czwartek



Aspekty formalno-prawne

- Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z rozporządzeniami

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i 

wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

- zmiana regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- upoważnienia dla Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS oraz 

dwóch Pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego



Kadry i szkolenia

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osób (2 etaty) –

przewidywany termin zatrudnienia 16 marca 2016r.

Przewiduje się zatrudnienie dwóch osób na umowę zlecenie. Planowany 

termin zatrudnienia 1.04.16 – 1.07.16

Szkolenia:

- szkolenie w LUW prowadzone przez pracowników Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej (udział Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych)

- szkolenia wewnętrzne dla pracowników DŚR

- szkolenia zewnętrzne



Sprzęt i oprogramowanie

Od 22 lutego 2016 r. w zakresie oprogramowania informatycznego 

przewidzianego dla świadczenia wychowawczego, dział świadczeń 

rodzinnych pracuje na najnowszej technologii udostępnionej przez dostawcę 

oprogramowania dziedzinowego tzw. trójwarstwowej.

Planuje się zakup sprzętu na wyposażenie nowych stanowisk pracy.



Komunikacja społeczna

Planuje się wykorzystanie m. in. następujących form komunikacji:

- strony internetowe (MOPS, Urząd Miasta)

- współpraca ze szkołami i przedszkolami

- współpraca z puławskimi parafiami

- plakaty


