Komunikat w sprawie Świadczenia Wychowawczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w związku z
opublikowaniem w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustawa nowelizacji Ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci 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 w wersji
elektronicznej od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Dziele Świadczeń
Wychowawczych).
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.
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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.

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.
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.
Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji
administracyjnej. Rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta
będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane
lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość
świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci
automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość
świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od
dnia śmierci drugiego rodzica.
Ponadto od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

