NOWY NABÓR WNIOSKÓW 500+
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu
na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez
kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
(w urzędzie lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które
obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi,
że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca
złożenia wniosku.
TERMINY WYPŁAT
Maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
 Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019r.,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29
lutego 2020 r.
JEDEN WNIOSEK NA WSZYSTKIE DZIECI
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja
2021 r., należy złożyć wniosek. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie
pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane
do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą
otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów

na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących
dziecko.
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak
złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten
miesiąc.
Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście
świadczenie 500+ będzie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe
rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
Istotne jest aby w we wnioskach podać swój adres e-mail, ponieważ na niego będzie wysyłana informacja o
przyznaniu świadczenia. Od lipca tut. organ nie będzie wystawiał decyzji przyznającej świadczenie. Jedynie
w przypadku odmowy wnioskodawca otrzyma decyzję administracyjną.
Pamiętaj!
Od 1 lipca można również złożyć drogą elektroniczną a od sierpnia papierową wniosek o:
- świadczenie 300+,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
Wnioski można pobrać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie pod adresem:
Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa w godzinach:
-poniedziałek-środa 7:30-15:30,
-czwartek 7:30-17:30,
-piątek 7:30-13:30.
Ponadto można je pobrać ze strony internetowej www.dabrowa.opsinfo.pl. Wszelkich informacji
udzielamy pod nr telefonu 774641778.

