
Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 r.

od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w
rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1.   matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
      pozostaje  na  utrzymaniu  matki  albo  ojca,  z zastrzeżeniem opieki
      naprzemiennej  (zgodnie z orzeczeniem sądu), albo
2.   opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
      pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna faktycznego, albo
3.   opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4.   dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Definicje:

Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,  w sprawie którego
toczy się postępowanie  o przysposobienie,  dziecko  znajdujące  się  pod  opieką  prawną  lub
dziecko  umieszczone w domu pomocy społecznej.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1.    obywatelom polskim;
2.    cudzoziemcom:
       a.    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
       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 2013r. o cudzoziemcach, 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 dokumentu pobytowego, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.



ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, z
adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze
pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12
grudnia  2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
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.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym 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.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU  I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu
złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

WAŻNE:
Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne
dzieci do 30 września 2019 r.,
od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na
wszystkie dzieci. W związku z tym,
osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na
które obecnie nie pobierają 500+)
od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30
września 2019 r.)  od1 października 2019 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od 1 lipca
2019 r.  prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub
przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, prawo to ustala  się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego .

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna
faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun
prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica,
opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi,
opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie
świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna



faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic,
opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi,
opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę
złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
albo opiekuna faktycznego dziecka.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia
wychowawczego  na  wskazany  przez  niego  adres  poczty  elektronicznej – o ile
wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca
nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy,
informuje go o możliwości odebrania  od  tego  organu  informacji  o przyznaniu świadczenia
wychowawczego.

Nieodebranie  informacji  o przyznaniu  świadczenia  wychowawczego  nie  wstrzymuje  wypłaty
tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia
wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego wymagają wydania  decyzji.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym
zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organ realizujący świadczenie wychowawcze.



Świadczenie dobry start - 300+
Świadczenie dobry start przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z
rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Wysokość świadczenia dobry start wynosi 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w
szkole lub osobę uczącą się w szkole.

Dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką
opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało
umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z
wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niepełnosprawność – oznacza to:
1. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), albo potrzebę kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 312ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),
2. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o
ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe,
3. umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
o niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
o całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
o posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
4. znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
o niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
o całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
o stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do
samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
o posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
o niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;



Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i
dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną  z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy
ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA
Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
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 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz.
107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z
członkami rodzin 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
2013r. o cudzoziemcach, lub
– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr
1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych
dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej,
specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.



W jakim terminie można
składać wnioski ?

W jaki sposób
można złożyć

wnioski ?

Za jakim pośrednictwem można złożyć
wnioski ?

od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną portalu informacyjno-usługowego emp@tia;
systemów teleinformatycznych banków

od 1 sierpnia do 30 listopada listownie Poczty Polskiej
osobiście GOPS w Piątku

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:

· w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20.
roku życia;

· także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 20. rok życia przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności:

· w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24.
roku życia;

· także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ukończyło 24. rok życia przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie
dobry start przysługuje od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

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, kwotę świadczenia dobry start
ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry
start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej,
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole
wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania
świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty
elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty
elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości
odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie
informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.



Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w
przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z
dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje,
jeżeli w okresie od 1 lipca do 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności.


