Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje
rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o
świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy
Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od
12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.
Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic musi złożyć elektronicznie wniosek.
Od 1 stycznia 2022 r. może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może też od 1 stycznia 2022 r. złożyć wniosek RKO-R
przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość
elektroniczną – po uruchomieniu usługi przez swój bank.
Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorekmerytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie to nie zależy od dochodów rodziny.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres
świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. Wnioski do ZUS na ten okres należy składać
tylko na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022
r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.
Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja 2022 r. Dlatego
osoba, która złożyła w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31
maja 2022 r., nie powinna składać go ponownie w ZUS.
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć przez PUE ZUS.
Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może złożyć wniosek SW-R także przez portal
Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po
uruchomieniu usługi przez swój bank.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorekmerytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od2022-roku/3068230

