
Szanowni Państwo, 

Od 1 lipca 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 online od 

1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 

1 sierpnia drogą tradycyjną (w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy 

ul. Ogniowej 8/10 lub pocztą). 

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.   

WAŻNE: 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.  

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. 

Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku: 

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, 

z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2019r. 

• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od 

lipca, zostanie wypłacone 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 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 grudnia , zostanie wypłacone do dnia 

29 lutego 2020 r. 

Od 1 sierpnia 2019r. rozpocznie się również przyjmowanie wniosków o świadczenia 

rodzinne oraz świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 oraz za 

pośrednictwem poczty. 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca 2019r. wnioski będzie można złożyć online. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie: 

• od 1 lipca do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada, 

• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia, 

• w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 

do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

 

W przypadku świadczenia dobry start wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Jeśli 

jednak wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu to świadczenia zostaną wypłacone 

do końca września. Jeśli wniosek  zostanie złożony po tym terminie (we wrześniu, 

październiku, listopadzie) to gmina będzie miała 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku 

i wypłatę świadczenia. 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mrpips.gov.pl. 
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