GMINA DOMARADZ

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłaca Rodzinny
Kapitał Opiekuńczy. Zmiany w wypłacie 500+
●

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć tylko elektronicznie:
- Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- przez bankowość elektroniczną,
- na portalu Emp@tia.
Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

●

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku
od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.
Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica.
Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.
Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas
świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie
ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 roku do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.
●

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 2022 roku ZUS będzie realizował obsługę programu Rodzina 500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do
ukończenia przez nie 18 lat i również nie jest wliczane do dochodu.
Osoby, które obecnie otrzymują 500+ nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Miasta i gminy będą
kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. oraz będą
obsługiwały wnioski złożone do końca 2021 roku.
Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku rozpocznie się od
1 lutego 2022 r. Wnioski w ramach tego naboru trafią już do ZUS.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyznawał i wypłacał 500+ wyłącznie dla wniosków, które będą składane po
raz pierwszy, np. w przypadku nowo narodzonych dzieci.
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