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Rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzice złożyli wnioski na
353 tys. dzieci.
Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia br. – wtedy też rozpoczął się nabór wniosków o nowe świadczenie. –
W tym czasie rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci. To więcej niż
połowa dzieci, które mają być objęte świadczeniem w tym roku – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Rodzinny kapitał opiekuńczy to jedno z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. To nowe świadczenie dla rodziców
dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą by świadczenie
było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po 1 tys. zł przez rok.
Rodzice złożyli wnioski na 353 tys. dzieci.
– W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys.
dzieci. To więcej niż połowa dzieci, które mają być objęte świadczeniem w tym roku – w sumie w 2022 r. ma ich być ok. 615
tys. Te dane dowodzą, że rodzinny kapitał opiekuńczy doskonale wpisuje się w oczekiwania rodzin z małymi dziećmi i cieszy
się ogromnym zainteresowaniem Polaków – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
- Rząd podejmuje szereg działań, by wspierać polskie rodziny, by poprawiać komfort ich życia, a także aby zmieniać sytuację
demograﬁczną w naszym kraju. Programy takie jak 500 plus oraz 300 plus znacząco poprawiły stopę życiową polskich
rodzin, które dzięki tym środkom mogły sobie pozwolić na wydatki, wcześniej niemożliwe do zaplanowania. Rodzina i rozwój
kolejnych pokoleń są dla nas kluczowe i pokazujemy to przez konkretne programy jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli
kolejne ﬁnansowe wsparcie rodziców, tym razem dedykowane 2 i kolejnym dzieciom w wieku od 12 do 36 miesiąca życia –
mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.
Jak wskazuje, rodzice dobrze radzą sobie ze składaniem wniosków o świadczenie online. Wnioski o rodzinny kapitał
opiekuńczy można bowiem składać tylko drogą elektroniczną – przez portal Empatia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.
Pieniądze w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego będą wypłacane bezpośrednio na konto bankowe wskazane we
wniosku.
Kiedy najlepiej złożyć wniosek?
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie
przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.
Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu.
Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca
złożenia wniosku.
– Wszystkich, którzy już dzisiaj mogą wnioskować o świadczenie, gorąco do tego zachęcam. Nie warto zwlekać – apeluje
minister Marlena Maląg.
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