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Ustalenie uprawnienia do świadczenia
wychowawczego z programu „Rodzina 500+”
Dział Świadczeń Rodzinnych
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia
bez względu na dochód rodziny.

Kogo dotyczy?
Jakie
dokumenty są
wymagane?
Kiedy złożyć
dokumenty?

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia 500+ nie będzie już uzależnione od
ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków
składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wszczyna się na
podstawie wniosku o świadczenie wychowawcze.

Wniosek można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną (online), a od 1
sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Rodzice muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą
otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od
lipca br.
Wniosek można złożyć:



Gdzie i w jaki
sposób złożyć
dokumenty?





osobiście w Sali Obsługi Klienta (pok. nr 6) w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12
poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjnousługowym emp@tia: wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski
poprzez bankowość elektroniczną,
poprzez wypełnienie formularza wniosku na elektronicznej platformie
usług administracji publicznej ePUAP: epuap.gov.pl
poprzez Portal Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych: www.zus.pl/pue

UWAGA! Aby przyśpieszyć realizację programu 500+ i wypłatę świadczeń,
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
UWAGA! SKŁADAMY JEDEN WNIOSEK!!!

Aby uzyskać prawo do 500 + na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy
mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze
na drugie i kolejne dzieci, a będą jednocześnie ubiegać się o przyznanie
świadczenia również na pierwsze dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden
wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio
przyznane świadczenie na nowy okres zasiłkowy do 31 maja 2021 r.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 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.).
Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie
przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie
składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy złożyć kolejny wniosek od
lutego 2021 r.


Jak i kiedy
załatwimy
sprawę?






Kto udzieli
informacji
w sprawie?
Czy można się
odwołać?
Informacje
uzupełniające

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, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30
listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie
będzie przyznane od października i zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie będzie
przyznane od listopada i 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 będzie przyznane od miesiąca złożenia
wniosku i zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Informacji merytorycznych wynikających z karty usługi udzielą:



Pani Monika Struniawska
Pani Patrycja Bobińska

Od decyzji odmownej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
15, 07-410 Ostrołęka za pośrednictwem organu właściwego w terminie 14
dni od daty doręczenia. Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka.



Podstawa
prawna



Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.2134 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1465).

Niniejsza karta ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do wnoszenia roszczeń o świadczenia.
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