Nowy okres Swiadczeniowy w programie Rodzina 500+
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Swiadczenie przysluguje na ka2de dziecko,
kt6re nie ukoficzylo 18 lat. Nie ma znaczenia

sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymai
wsparcie trzeba zlo|yt wniosek.

Wniosek online
Wniosek zt62 w gmin je, w kt6rej mieszkasz. Od 1 lutego

mozesz to zrobii w prosty spos6b przez internet.
Dostgpne sq 3 kanaly:
. strona empatia.m rips.gov. pl
. bankowoSi elektroniczna
. platforma PU E ZUS

Wniosek w urzqdzie
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Od 1 kwietnaa wniosek mo2esz zlozyt lak2e osobi6cie
w urzqdzie lub za po5rednictwem poczty.

Kiedy

otrrymam
Swiadczenie

?
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Aby otrzymat 6wiadczenie na nowy okres 6wiadczeniowy - tj. od 1 czerwca 2021, z162 wniosek
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Je6li
wniosek zlozysz po tym terminie, to Swiadczenie

przyslugiwat bqdzie od miesiqca, w kt6rym
zlo2yle6 wniosek. Uwaga: zlo2enie wniosku do
kofica kwietnia to gwarancja ciqglo6ci wyplaty
Swiadczenia wychowawczego.

Jak

otrzymam
pieniqdze

gov.pl/rodzina
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Swiadczenie otrzymasz w spos6b dogodny dla
siebie, czyli przelewem na konto lub got6wkq.

Ministerstwo Rodzinl,
i Polityki Spolecznej
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Nowy okres Swiadczeniowy w programie Rodzina 500+
Bez kryterium dochodowego.
Swiadczenie przysluguje na ka2de dziecko, kt6re nie ukohczylo
18 lat, bez wzglqdu na doch6d rodziny.

Uproszczona procedura.
Urzqd niewydaje ju2 decyzji adm inistracyjnej,ledynie informacjg.
Konieczne zloienie wniosku.
Nowy okres (wiadczeniorry Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r.
a2 do 3'1 maja 2022 r. Od 2021 toku rodzice co roku muszq skladai
wniosek.

Dluiszy czas na zloienie wniosku.
Rodzice maj4 az 3 miesiqce od urodzenia dziecka na zlo2enie
wniosku. Swiadczenie 5OO+ otrzymaiE z wyr6wnaniem od dnia
narodzin dziecka.
Swiadczenie dla drugiego rodzica.

W przypadku 6mierci rodzica, kt6remu Rodzina 500+ bylo
przyznane, drugi rodzic mo2e miei prawo do tego Swiadczenia.
Trzeba zlo2yi wniosek w ciqgu trzech miesiqcy od dnia Smierci
drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w plac6wkach.
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Wsparcie w wysoko6ci 500 z1 otrzymujq takze rodziny zastqpcze
i rodzinne domy dziecka oraz plac6wki opiekulrczo-wychowawcze

typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastqpczej,a tak2e plac6wki opieku6czo-wychowawcze typu socja lizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne plac6wki opiekuhczo-terapeutyczne oraz interwencyjne o5rodki preadopcyjne.
W okreSlonych przypadkach Swladczenie wychowawcze przysluguje tak2e dyrektorom domow pomocy spolecznej.
N'linisterstwo Rodziny
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