Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom
do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
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 urzędzie lub listownie pocztą).
W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie
przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r.
oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania
za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się
poszczególne, maksymalne 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 najpóźniej do dnia 31 października 2019
r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od
lipca, zostanie wypłacone najpóźniej 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 najpóźniej 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 miesiąca złożenia wniosku, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

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.
Zostanie zlikwidowany obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego
w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś
w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o
przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia
dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z
wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ustawa umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia
wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie
zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od
ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez
rodziców samotnie wychowujących dziecko.
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do
20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać
wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia –
drogą tradycyjną.
Od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną, można składać również
świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego a także
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

