
Świadczenie wychowawcze (500+)

Nowe terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022

Nowy  okres  świadczeniowy  2021/2022  w  ramach  programu  „Rodzina  500+”  będzie
trwał  od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r  .  
Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okresy świadczeniowe. 
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres  od dnia 1 czerwca 2021 r. do
dnia 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia
na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać :

- od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej za pomocą:
• bankowości elektronicznej,
• portalu Emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl/,  
• Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. 

- od 1 kwietnia 2021 r. – w formie tradycyjnej (papierowej):
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38 (budynek

Urzędu Gminy Radymno) pokój nr 8 w następujących godzinach: 
   - w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 14.30

- we wtorek w godzinach od 8.30 do 15.30
lub

• za pośrednictwem poczty.

Ustalanie prawa i terminy wypłat
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) złożone w okresie:

WNIOSEK
(kompletny i
prawidłowo
wypełniony)

 

 

 

 złożony w lutym i marcu 
2021r. (tylko elektronicznie)

 złożony w kwietniu 2021r.
 wypłata nastąpi do  30 czerwca 2021

r.

 złożony w maju 2021 r.  wypłata nastąpi do 31 lipca 2021 r.

 złożony w czerwcu 2021 r.  wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2021
r.

 złożony w lipcu 2021 r.  wypłata  nastąpi  do  30  września
2021 r.

 złożony w sierpniu 2021 r.  wypłata nastąpi do 31 października
2021 r.

https://empatia.mpips.gov.pl/


 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. W Gminie Radymno wnioski należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, tel. (16) 628 11 38 wew.
44  adres e-mail do kontaktu: gopsradymno@gmail.com

Prawo  do  świadczenia  wychowawczego  ustala  się,  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wpłynął
wniosek  z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.
Jeśli  osoba  złoży  wniosek  w  późniejszym  terminie  (po  30  czerwca  2021r.),      świadczenie  
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
W związku  z  tym,  tylko  złożenie  wniosku  do  końca  czerwca  2021  r.  będzie  gwarantowało,
że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek należy złożyć
w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
Przyznanie  świadczenia  wychowawczego  nie  wymaga  wydawania  i  doręczania  decyzji
administracyjnej.  Rodzic  wnioskujący  o  świadczenie  wychowawcze  otrzymuje,  na  adres  e-mail,
informację  o  przyznaniu  świadczenia.  Jeśli  wnioskodawca  nie  poda  we  wniosku  adresu  poczty
elektronicznej,  taką  informację  może  odebrać  osobiście.  Nieodebranie  informacji  nie  ma żadnego
wpływu  na  wypłatę  przyznanego  świadczenia  wychowawczego.  Natomiast  odmowa  przyznania
świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcie w sprawie
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, następuje w formie decyzji administracyjnej.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego
osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia
o tym organu wypłacającego to świadczenie.
Jeżeli  w stosunku do osoby ubiegającej  się  o przyznanie  świadczenia  wychowawczego lub osoby
pobierającej  świadczenie  wychowawcze  wystąpią  wątpliwości  dotyczące  sprawowania  opieki  nad
dzieckiem,  wydatkowania  świadczenia  niezgodnie  z  celem  lub  marnotrawienia  świadczenia
wychowawczego  przeprowadza  się  wywiad  środowiskowy  (na  podstawie  ustawy  o  pomocy
społecznej), w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Druki  wniosków  są  dostępne  na  stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-
swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-
ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
oraz do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie,  ul. Lwowska 38.
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