
                      

Informacja dotycząca programu „Rodzina 500+”
na nowy okres świadczeniowy (1.10.2019 – 31.05.2021) 

oraz programu „Dobry start” (300+) 
dla dzieci w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020

 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż wnioski na:

 świadczenie  wychowawcze  „Rodzina  500+”  na  nowych  zasadach  (bez  kryterium
dochodowego) na wszystkie dzieci w rodzinie do 18 roku życia  

 jednorazowe świadczenie „Dobry Start” (300+)  można składać:  

 elektronicznie od 1 lipca 2019 r.   za pośrednictwem portalu Empatia 
https://empatia.mpips.gov.pl/, platformy usług elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/pue, 
czy też bankowości internetowej.
(Świadczenie Dobry start  za pośrednictwem portalu Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,
oraz bankowości internetowej.

 papierowo od 1  sierpnia  2019  r.   za  pośrednictwem poczty  lub  osobiście  w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9 

WAŻNE !
Składając wniosek na 500+ na nowy okres świadczeniowy (od 1 lipca br.) należy wpisać we
wniosku wszystkie dzieci do 18 roku życia.

PRZYKŁAD.  Organ rozpatrując wniosek przyzna świadczenie wychowawcze od  
1  października  2019  r.  na  wszystkie  dzieci  w  rodzinie  do  18  roku  życia,  natomiast
pierwszemu dziecku, które do tej pory nie miało przyznanego świadczenia wychowawczego
wypłaci świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019 r. 
 
Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 30 września 2019 r., to wypłata nastąpi do końca 
października 2019r. z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. (na pierwsze dziecko). Wnioski złożone po 
dniu 30 września 2019r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku bez 
wyrównania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczeń (oraz wnioski) dostępne są na stronie Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina oraz u pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9 lub pod nr tel. 796 076 480 lub 
32 235 45 03

Informujemy, że przyznanie świadczenia wychowawczego (500+), oraz świadczenia Dobry 
Start (300+)  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Wnioskodawcy ubiegający się o w/w świadczenia otrzymają informację o przyznaniu w/w 
świadczeń na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.

Informacja będzie przesłana z adresu swiadczenia@gops.ornontowice.pl

Nie czekaj w kolejce, złóż wniosek on-line !!!

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://www.zus.pl/pue

	

