


Zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019r. 
Od 1 lipca 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 wyłącznie online od 
1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od  1 
sierpnia również drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince, 
Męcinka 85, pokój nr 4 w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,  
w piątek od 7:00 do 14:00.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od  1 lipca, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć 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.

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.

Rodzice nowo narodzonych dzieci od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia 
dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka.

Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince

http://gops.zukowice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/154992/zmiany_w_programie_rodzina_500_od_1_lipca_2019r_

