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Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze
500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym
będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się
już 1 lipca.
Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane
bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października
danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania
wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.
W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został
ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia
wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki
nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy
kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków
składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.
Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem
potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie
z rządowego programu „Rodzina 500+”. Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu
do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do warunków przyznawania świadczenia.
Obecne rozwiązania są oceniane przez polskie rodziny jako przyjazne. Do dyspozycji rodzin
udostępniliśmy łatwe w obsłudze, intuicyjne wręcz narzędzia, za pomocą których mogą składać
wnioski o świadczenie wychowawcze 500+. Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia
wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Zwolennicy tradycyjnej formy
mogą złożyć wniosek o 500+ osobiście albo listownie.
Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy
w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości
otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31
października tego roku.
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