Szanowni Mieszkańcy Gminy Siedlce,
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony
przez osobę uprawnioną.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć w gminie, w której mieszkamy (nie ma
znaczenia adres zameldowania).
Wnioski online o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca 2019 roku
za pośrednictwem kanałów:
 bankowości elektronicznej,
 portalu Emp@tia,
 platformy usług elektronicznych ZUS.
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą - w formie papierowej – podczas
wizyty w urzędzie.

Druki wniosków będą wydawane od 15 lipca 2019 roku.
Warto pamiętać, że złożenie wniosku od 1 lipca do końca września 2019 roku gwarantuje
rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019 roku
Uwaga! jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 roku, świadczenie będzie
przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.






złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.
złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem
od lipca, najpóźniej do 30 listopada.
złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca
roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.
wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia
2020 r.
złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że
świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE! Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia na wszystkie dzieci - elektronicznie od 1 lipca, natomiast papierowo
od sierpnia 2019 roku. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane 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 końca
września).
Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji
administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma, na adres e-mail,
informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką
informację będzie mógł odebrać osobiście. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało
żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego
Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie
przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą
składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Kolejne wnioski będą
składane dopiero w 2021 roku.
Wprowadzony zostaje szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka
– na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie
wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
Świadczenie będzie przekazywane na konto bankowe wskazane przez Wnioskodawcę
w druku wniosku.
W przypadku wystąpienia:
 zmiany stanu cywilnego,
 przebywania członka rodziny za granicą w państwie, w którym mają zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
i innych zmian mających wpływ na prawo do wypłaty świadczenia wychowawczego (500+),
wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu
wypłacającego świadczenie wychowawcze. Każdą zmianę należy zgłosić na piśmie.

Osoba, która pobrała niezależnie świadczenia wychowawcze, jest zobowiązana do ich
zwrotu wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie

