Gmina Grzmiąca

Świadczenie Wychowawcze 500 Plus Na Nowy Okres
Świadczeniowy 2021/2022
W 2021 roku okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.
Aby więc otrzymać świadczenie „500 plus” po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:
od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.
Jak złożyć wniosek przez Internet? To proste. Można zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia
lub platformy usług elektronicznych ZUS.
Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryﬁkował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie
obsługi wniosków. Weryﬁkacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której
wniosek został złożony.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy. Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć
wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.
PKO Bank Polski
Bank Pekao S.A.
Santander Bank Polska
mBank
ING Bank Śląski
Alior Bank
T-Mobile Usługi Bankowe
Banki Spółdzielcze z grupy BPS
Raiﬀeisen Bank Polska S.A.
Bank Pocztowy SA
Credit Agricole
Banki Spółdzielcze SGB
SGB-Bank S.A.
Euro Bank S.A.
Bank Millennium
Getin Bank
Nest Bank
BGŻ BNP Paribas
Bank BPS S.A.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego?
Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej
szczegółowe terminy:
Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021
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Jak złożyć wniosek w sposób tradycyjny - papierowy w ośrodku pomocy społecznej?
Wnioski o świadczenie wychowawcze w formie papierowej będą dostępne do pobrania
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej od 1 marca 2021 r. Klient ma także możliwość wydrukowania
własnego wniosku w domu, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka w Grzmiącej.
Co z wnioskodawcami gdzie jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju.
Takie osoby także muszą złożyć nowy wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus). Wnioskodawcy, u których zachodzi
koordynacja świadczeń będą musieli do wniosku o świadczenie wychowawcze dołączyć dodatkowe dokumenty
potwierdzające sytuację zawodową obydwojga rodziców. Osoby, które złożą wniosek drogą elektroniczną bez wymaganych
dodatkowych dokumentów zostaną wezwane do ich dostarczenia. Kompletny wniosek z dodatkowymi dokumentami oraz
oświadczeniami zostanie przekazany do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, który wyda decyzję
czy świadczenie będzie przyznane czy też nie.
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