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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022
obowiązujący od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

– od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-
Usługowego  Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

-od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie
złożenie wniosku do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, który może nie być tożsamy z miejscem zameldowania.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
w terminie do 30 kwietnia 2021 r. oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec
maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.

W przypadku prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja
2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca
nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży prawidłowo wypełniony
wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego



świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA! Zmiany związane z Brexit!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, że od 1 stycznia
2021 r., zmieniły się przepisy dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+
jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa/przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Zasady o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie będą dotyczyć osób, które
wyjechały lub wyjadą do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021r., a zatem we wniosku na
kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 nie należy zaznaczać, że jeden z członków rodziny
przebywa za terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli jeden z członków rodziny nadal
przebywa na terenie Wielki Brytanii to wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny po 1 stycznia 2021 r.
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