
Długołęka, dnia 16 lutego 2016 r.  

 

 

Rodzina 500 plus 

 

 

Kto otrzyma świadczenie 500 zł? 
Projekt „Rodzina 500 plus” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane 

rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc 

częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. 

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium 

dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne 

dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać. 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni 

dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko 

jedno z nich. 

 

Jak otrzymać świadczenie 500 zł?  
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał gminy ośrodek pomocy społecznej. Wniosek o to 

świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.  

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania 

zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium 

dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba 

podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i 

oświadczeniami.  

 

Wniosek o wypłatę 500 złotych na dziecko będzie zawierał m.in. dane dotyczące: 1) osoby występującej 

o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość 2) dzieci pozostających na utrzymaniu, w 

tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a 

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do 

wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów (poniżej 

zamieszcza się projekt wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego)   

 

 

Kiedy pieniądze trafią do rodzin? 
Program ma wejść w życie w kwietniu 2016 r. Wniosek o świadczenie 500 zł będzie można założyć w ciągu 

trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Samorząd wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech 

miesięcy od wpłynięcia wniosku. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. wtedy otrzymamy 

świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Pierwsze prawo do świadczenia przysługiwać będzie do września 

2017 r. Kolejne świadczenie wychowawcze przyznawane i wypłacane będzie na okres roku, poczynając od 

01 listopada 2017 r.  

 

Aktualne informacje na temat programu 500 plus oraz etapy procesu legislacyjnego są dostępne na stronie 

internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż wszelkie, aktualnie 

dostępne druki wniosków publikowanych w środkach masowego przekazu nie są wnioskami 

opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oczekuje się obecnie na 

wydanie Rozporządzenia, którym przyjęty zostanie właściwy wzór wniosku o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego. Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


