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Program "Rodzina 500+"

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” będzie obowiązywał
od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Celem świadczenia wychowawczego (500+) jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
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b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o
zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),
jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali
zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu
miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz
obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej,
specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców,
którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art.151b ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w
art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać
świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu
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opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w
porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę
kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250,00 zł miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o
przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie
świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
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.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła
po dniu 30 czerwca 2019 r.

2. Terminy składania wniosków i wypłat świadczenia.

Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 można składać:

a) od 01 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, tj.:
– za pośrednictwem Portalu Empatia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– przez bankowość elektroniczną,
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– portal PUE ZUS,

b) od 01 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej, tj,:
– w urzędzie,
– za pośrednictwem poczty.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku:
– złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
– złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z
wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
– z łożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z
wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
– z łożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z
wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
– z łożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z
wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w
miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 01 czerwca 2021 r.
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres
świadczeniowy po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od
miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

3. Podstawa prawna.

– Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2019r. poz. 2407 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do
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ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz.1177).
Przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021
zostało przyznane do 31 maja 2021 r.
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