
PROGRAM RODZINA 500+ 

 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 

2016r. Poz. 195) wprowadziła świadczenie wychowawcze. 

 

Dla kogo? 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł, a w przypadku, gdy członkiem jest dziecko 

niepełnosprawne 1200,00zł. 

 

Świadczenie na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na wysokość dochodu 

uzyskiwanego przez rodzinę. 

 

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku 

życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli: 

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w  

pieczy zastępczej, 

• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 

• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze 

do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej. 

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 

świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam 

wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka 

województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. 

 

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

 

Wnioski w pierwszym etapie Programu 500+ można składać w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. 

do dnia 1 lipca 2016r. 

 

Wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od 

dnia złożenia wniosku. 

Nie trzeba składać wniosku już od początku kwietnia. Pieniądze i tak będą wypłacane w pełnej 

kwocie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. 

 

Uwaga: złożenie wniosku po 1 lipca 2016r. spowoduje wypłatę świadczenia wychowawczego od 



miesiąca złożenia wniosku. 

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

 

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Chlewiska będą mogły złożyć wniosek o przyznanie 

świadczenia wychowawczego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chlewiskach ul. Czachowskiego 47 26-510 Chlewiska 

 

Ponadto wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może być złożony także  

drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinforamtycznego: 

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli Platformy Informacyjno-

Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie 

www.empatia.mpips.gov.pl; 

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną. 

JAKIE DOKUMENTY? 

Na PIERWSZE DZIECKO wymagany jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z 

odpowiednimi załącznikami oraz okazanie dowodu tożsamości. 

Jeżeli sytuacja zawodowa/finansowa Twojej rodziny od 1 stycznia 2014r. uległa zmianie należy 

okazać: 

 dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość netto utraconego dochodu 

(np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT-11); 

 dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2014r. oraz liczbę 

miesięcy, w którym dochód był osiągnięty (np. umowa o pracę, PIT-11); 

 dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany w przypadku uzyskania dochodu w 

2015r. lub 2016r.; 

 inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego. 

Na DRUGIE I KOLEJNE DZIECI nie są wymagane żadne dokumenty, wystarczy prawidłowo 

wypełniony wniosek oraz okazanie dowodu tożsamości. 

 

 

 


