
 

              

INFORMACJA 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyjmowania 

wniosków na świadczenie wychowawcze na   okres  świadczeniowy :    2019/ 2021  

 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 

nowych zasadach już od startu programu? 

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ w oparciu o nowe zasady tj. bez kryterium dochodowego, 

będzie można składać wnioski od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (za pomocą portalu 

empatia.mrpps.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej) a w wersji papierowej od 1 

sierpnia 2019 r.   
 

Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć  więc wniosek w 

okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

 

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, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca 

złożenia wniosku. 

 

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach? 

 

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się 

poszczególne, 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, 

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. 

 

 

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na 

drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze 

dziecko? 

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 na wszystkie dzieci. 

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.). 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.  

 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice? 

 

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 rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny 

zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście 

świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. 
 

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na 

stronie Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem 

https://www.gov.pl.web.rodzina/rodzina-500-plus 
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