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RODZINA 500 PLUS

#fakty

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej

CZYM JEST #RODZINA500PLUS?

• Pierwszy tak szeroki i systemowy program
wsparcia polskich rodzin

• wiadczenie wychowawcze 500 z
wyp acane na dziecko do uko czenia przez nie 
18 lat

•Otrzymaj  je rodzice i opiekunowie prawni lub 
faktyczni

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej

Prezentacja „Rodzina 500 plus” 



KTO OTRZYMA WIADCZENIE 500 Z ?

• wiadczenie 500 z dla ka dej rodziny na drugie i kolejne dzieci do
uko czenia przez nie 18 lat

• wiadczenie na pierwsze dziecko tak e dla mniej zamo nych rodzin

• Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 800 z  lub 1200 z
w przypadku dziecka niepe nosprawnego

• Dodatkowe wsparcie w wysoko ci 500 z  otrzymaj tak e rodziny 
zast pcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zast pczej.

• W projekcie ustawy nie ma zapisu o ograniczeniach dla najbogatszych

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej

JAK OTRZYMA WIADCZENIE 500 Z ?

• wiadczenie wychowawcze 500 z  b dzie wyp aca urz d miasta, 
gminy lub jednostka wyznaczona do realizacji tego zadnia.

• Wniosek o wiadczenie b dziemy sk ada w miejscu zamieszkania.

• Wnioski b dzie mo na sk ada przez internet.

• wiadczenie wychowawcze b dzie wyp acane w sposób dogodny dla 
rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej



KIEDY RUSZY #RODZINA500PLUS?

• Do 22 stycznia trwaj konsultacje spo eczne projektu ustawy

• Program ma ruszy w kwietniu 2016 roku

• Pierwsze wyp aty w II kwartale 2016 roku

Uwaga na oszustów!

Bezp atny wniosek o wiadczenie b dzie dost pny dopiero po uruchomieniu 
programu.

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej

JAK POPRAWI SI  SYTUACJA RODZIN?

Rodzina 2+1 z dochodem 1 356 z

wzrost o 37%

Rodzina 2+2 z dochodem 2 711 z

wzrost o 37%

Rodzina 2+3 z dochodem 2 711 z

wzrost o 55%
Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej



#RODZINA500PLUS W LICZBACH

2,7 mln rodzin skorzysta z programu

3,8 mln dzieci zostanie obj tych wsparciem

6 tys. z rocznie otrzymaj  rodzice na wychowanie dziecka

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej

GDZIE ZNAJD  INFORMACJE O #RODZINA500PLUS?

Zak adka 500 plus na stronie www.mrpips.gov.pl

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej



CZEKAMY NA OPINIE

•Do 22 stycznia trwaj konsultacje spo eczne

•Swoje pytania, w tpliwo ci i opinie mo na wysy a
na adres rodzina500plus@kprm.gov.pl

•Po 22 stycznia uwagi mo na zg asza  pod adresem 
info@mrpips.gov.pl 

Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo ecznej



Konsultacje „Rodzina 500 plus” w regionach 
 

 

Od 15 stycznia Minister El bieta Rafalska oraz wiceministrowie b d  spotyka  si   

we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin i organizacji pozarz dowych,  

aby porozmawia  o programie „Rodzina 500 plus”. Spotkania odb d  si  w urz dach 

wojewódzkich. 

 

– Wszyscy wiceministrowie, ca e kierownictwo resortu, ja równie , wyruszamy w najbli szym 

tygodniu do wszystkich województw w Polsce. B dziemy prowadzi  konsultacje spo eczne  

z przedstawicielami samorz dów, organizacji pozarz dowych, ekspertów w regionie i innych 

zainteresowanych stron. B dziemy w ka dym województwie – powiedzia a El bieta Rafalska, 

minister rodziny, pracy i polityki spo ecznej. 

 

Spotkania organizowane z inicjatywy Minister El biety Rafalskiej odb d  si  od 15 do  

21 stycznia we wszystkich urz dach wojewódzkich. Rozmowy z przedstawicielami gmin, urz dów 

wojewódzkich i organizacji pozarz dowych prowadzi  b dzie Minister El bieta Rafalska lub 

wiceministrowie. Spotkania b d  mia y charakter wys uchania publicznego nt. programu „Rodzina 

500 plus”. 

 

Spotkania w regionach to jeden z elementów prowadzonych konsultacji spo ecznych projektu 

ustawy wprowadzaj cej wiadczenie wychowawcze 500 z . Swoje uwagi i opinie o projekcie 

mo na wysy a  do 22 stycznia na adres mailowy: rodzina500plus@kprm.gov.pl.  

 

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Obecnie projekt ustawy jest konsultowany 

spo ecznie. wiadczenie wychowawcze 500 z  otrzyma ka da rodzina na drugie i kolejne dzieci  

do uko czenia przez nie 18 lat. Mniej zamo ni z dochodem do 800 z  na cz onka rodziny  

(1200 w przypadku dziecka niepe nosprawnego) dostan  wsparcie tak e na pierwsze dziecko. 

wiadczenie b dzie wyp acane w II kwartale 2016 r. Wsparciem obj tych zostanie 2,7 mln rodzin, 

które otrzymaj  500 z  na 3,8 mln dzieci. 

 

„Rodzina 500 plus” to pierwszy tak szeroki system stworzony w ramach polityki rodzinnej. Jego 

celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu 

demograficznego w naszym kraju.  

  



Informacje o programie „Rodzina 500 plus” 
 

 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 z  miesi cznie na ka de drugie i kolejne 

dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymaj  wsparcie  

tak e na pierwsze dziecko. To nawet 6000 z  netto rocznego wsparcia na ka d  pociech .  

Trwaj  konsultacje spo eczne projektu ustawy o pomocy pa stwa w wychowaniu dzieci. 

 

wiadczenie 500 z  to wsparcie d ugofalowe  

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem,  

z pomocy skorzystaj  rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r. . Ka da rodzina z minimum 

dwojgiem niepe noletnich dzieci b dzie mog a otrzyma  500 z  na drugie i ka de kolejne dziecko.  

W przypadku rodzin z dochodem poni ej 800 z  na osob  wsparcie otrzyma ka de dziecko,  

tak e jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepe nosprawnym kryterium dochodowe jest wy sze  

i wynosi 1200 z  netto.   

Wa ne!: Dodatkowe wsparcie w wysoko ci 500 z  otrzymaj  tak e rodziny zast pcze, na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. 

 

500 plus a inne wiadczenia  

wiadczenie wychowawcze 500 z  nie b dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 

wiadcze  z pomocy spo ecznej, funduszu alimentacyjnego oraz wiadcze  rodzinnych. Zmiana 

ta zosta a dokonana na etapie uzgodnie  mi dzyresortowych. 

 

Rodziny po rozwodzie 

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje 

opiek  nad dzieckiem. Je li rodzice po równo dziel  si  opiek  nad dzieckiem, oboje maj  prawo 

z o y  wniosek. O przyznaniu wsparcia zadecyduje wtedy kolejno  z o enia. Co wa ne, rodzic 

otrzyma wsparcie na dzieci, które s  pod jego opiek , nawet je li nie jest ich biologicznym 

rodzicem. 

 

Liczenie dochodu 

Dziecko do 25 r. ., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzgl dniane przy obliczaniu dochodu  

na osob  w rodzinie. Dzi ki temu jego m odszy brat lub siostra mo e nadal otrzymywa   

wsparcie, je li dochód na osob  nie przekroczy 800 z  (1200 z  w przypadku dziecka 

niepe nosprawnego). Dodatkowo, wliczane te  b d  dzieci, które uko czy y 25. rok ycia, 

legitymuj ce si  orzeczeniem o znacznym stopniu niepe nosprawno ci, je eli w zwi zku  

z t  niepe nosprawno ci  przys uguje wiadczenie piel gnacyjne lub specjalny zasi ek opieku czy 

albo zasi ek dla opiekuna. 

 

Jak otrzyma  wiadczenie?  

Wystarczy z o y  wniosek przez internet lub osobi cie w gminie. Osoby najubo sze ubiegaj ce si   

o wsparcie na pierwsze dziecko, do cz  do wniosku o wiadczenie o dochodach. wiadczenie 

zostanie przekazane bezpo rednio na konto wskazane przez rodzica. 

 

Kiedy wnioski? 

Wnioski b dzie mo na sk ada  od momentu startu programu. Je li wniosek zostanie z o ony  

w ci gu pierwszych 3 miesi cy, rodzice dostan  wyrównanie wstecz – pozwoli to unikn  kolejek  



i zapewni p ynno  wyp at. W kolejnych miesi cach wiadczenie b dzie wyp acane od  

miesi ca, w którym rodzice z o  wniosek. Do programu b dzie mo na do czy  w dowolnym  

momencie. 

 

500 Z , CZYLI ILE? 

Rodzina z dwojgiem dzieci spe niaj ca kryterium dochodowe otrzyma miesi cznie 1000 z . Je li  

jej dochody na osob  s  wy sze ni  800 z  netto, otrzyma 500 z  miesi cznie, a  do uko czenia 

przez starsze dziecko 18 r. . Rocznie najubo sze rodziny z dwojgiem dzieci otrzymaj  12 tys. z . 

Dochody najbiedniejszych rodzin z jednym dzieckiem wzrosn  o 48%, z dwojgiem – o 53%. 

 

500 Z  I CO DALEJ? 

Kryterium dochodowe b dzie podlega  weryfikacji co 3 lata. Rada Ministrów b dzie mia a tak e 

mo liwo  podwy szenia wysoko ci wsparcia w zale no ci m.in. od poziomu inflacji.  

 

 

Program „RODZINA 500 plus” w liczbach 
 

2,7 mln tyle rodzin skorzysta z programu 

 

3,8 mln tyle dzieci zostanie obj tych wsparciem 

 

176 – 190 tys. z  tyle kosztuje wychowanie dziecka 

 

57% – 61% tyle kosztów utrzymania dziecka pokryje program 500 plus 

 

15 – 30% tyle bud etu rodziny przeznaczaj  na utrzymanie dziecka 

 

317 tys. z  tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci 

 

504 z  przeci tne wydatki na osob  w rodzinie z trójk  dzieci 

 

6 tys. z  tyle rocznie dostan  rodzice na wychowanie dziecka  

 

18 tys. z  tyle rocznie dostan  ubodzy rodzice z trójk  dzieci 

 

324 tys. z  tyle dostan  ubodzy rodzice na wychowanie trójki dzieci do 18 r. .  

 

 

  



„Rodzina 500 plus” – dane liczbowe 
 

 

 Program jest obecnie po konsultacjach mi dzyresortowych i w trakcie konsultacji spo ecznych. 

Jego koszt szacowany jest na ok. 17 mld z  w 2016 r. oraz 23 mld z  w kolejnych latach, 

bez uwzgl dniania ewentualnych wp ywów do bud etu pa stwa w postaci podatków 

po rednich np. VAT.  

 Program ruszy od kwietnia 2016 r. Obejmie ok. 2,5–2,7 mln rodzin z dzie mi. Program 

powinien pozytywnie wp yn  na gospodark  i jak szacuj  eksperci zewn trzni mo e 

prze o y  si  na przyspieszenie wzrostu PKB o dodatkowe 0,5 pkt. proc. 

 Z bada  spo ecznych wynika, e g ówn  barier  w posiadaniu potomstwa jest brak stabilnej 

sytuacji materialnej rodziny. Program ma j  poprawi  co powinno pozytywnie wp yn   

na podejmowanie decyzji o posiadaniu potomstwa. 

 Ze wst pnych szacunków opartych na danych EU-SILC 2013 (Europejskie badanie dochodów  

i warunków ycia) wynika, e ubóstwo mo e spa  o ok. 3 p.p., a zagro enie ubóstwem  

w ród dzieci do 17 r. . z 23,3% w 2013 r. do poziomu 11%. Podobne wyniki otrzymujemy  

na danych z Badania Bud etów Gospodarstw Domowych 2014, jednak w tym przypadku 

nale y podchodzi  z pewn  doz  ostro no ci poniewa  dla tych danych zastosowano 

metodologie Eurostat ale nie s  one do ko ca przystosowane do niej (dane dochodowe 

zbierane s  w uj ciu miesi cznym a nie rocznym).  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych EU-SILC2013. 
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Wykres 1. Jak 500+ wspiera rodziny w zale no ci od dochodu (grupy decylowe)  

– badanie EU-SILC2013

 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych EU-SILC2013. 

 

wiadczenie 500+ trafi g ównie do pierwszych 3 decyli dochodowych. W ich przypadku 

obserwujemy najwy szy relatywny wzrost dochodu do dyspozycji. 

 

 Ubóstwo w ród dzieci w PL jest, podobnie jak w wielu krajach UE28 wy sze ni  to dla ogó u 

populacji (w 2014 r. 22,3% wobec 17,1%). Od ostatnich kilku lat mo emy zaobserwowa  jego 

stabilizacj  na poziomie ok. 23%. Warto jednak nadmieni , e w 2014 r. zbli y o si  ono 

znacznie do redniej unijnej (21,1%).  

 Dotychczas pomoc spo eczna czy wiadczenia rodzinne dzi ki kryteriom dochodowym trafia y 

do rodzin z relatywnie niskimi dochodami, przeciwdzia aj c popadni ciu w ubóstwo skrajne, 

jednak nie chroni c ich przez ubóstwem relatywnym. Z jednej strony powodowa o to dobre 

adresowanie wiadcze , z drugiej nie trafia y one do szerokiego grona odbiorców.  

 Sytuacj  rodzin z dzie mi i dzieci mo e diametralnie odmieni  Program 500+ którego 

konstrukcja jest prosta, a jednocze nie skutecznie trafiaj ca w diagnozowany problem. Jak 

wynika z analiz, czy to na podstawie bada  EU-SILC czy BBGD Program mo e obni y  liczb  

dzieci zagro onych ubóstwem relatywnym nawet o po ow . 

 

SZACUNKOWY WZROST DOCHODU DZI KI 500+ W RÓ NYCH MODELACH RODZIN Z P AC  

MINIMALN   

RODZINA Zarabia (netto) 
dostanie  

w ramach 500+ 
o ile zwi kszy si   
dochód rodziny? 

2+1    

gdy tylko 1 pracuje  

za minimaln  w 2016 r. 
1 356 z  500 z  37% 

2+2 

gdy oboje pracuj   

za minimaln  z 2016 r. 
2 711 z  1 000 z  37% 

2+3 

gdy oboje pracuj   

za minimaln  z 2016 r. 
2 711 z  1 500 z  55% 
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Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500 plus” 
 

 

Dla kogo?  
 

Kto mo e otrzyma  wiadczenie wychowawcze? 

wiadczenie wychowawcze otrzymywa  mog  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. 

Je li dzieckiem lub dzie mi opiekuj  si  oboje rodzice lub opiekunowie, wiadczenie otrzyma tylko 

jedno z nich. 

 

Na jaki czas b dzie przys ugiwa o prawo do wiadczenia? 

Prawo do wiadczenia b dzie ustalane na okres 1 roku – od 1 pa dziernika do 30 wrze nia. 

Wnioski b dzie mo na sk ada  od 1 sierpnia danego roku. Pierwsze przyznane wiadczenie  

b dzie jednak wa ne d u ej, a  do 30 wrze nia 2017 roku. Dzi ki temu rodzice nie b d  musieli 

sk ada  dwóch wniosków w roku, kiedy Program wejdzie w ycie. 

 

 

Wysoko  wiadczenia 
 

Czy 500 z  to kwota netto czy brutto? 

To kwota od której nie b d  odprowadzane adne sk adki. To kwota bezpo rednio dla rodziny. 

 

Czy kwota wiadczenia b dzie waloryzowana? 

Rada Ministrów b dzie mog a podnie  kwot  wiadczenia w oparciu o wska niki wzrostu inflacji. 

 

 

Kryterium dochodowe 
 

Kogo b dzie obowi zywa o kryterium dochodowe przy ubieganiu si  o wiadczenie? 

Kryterium dochodowe b dzie dotyczy o tylko rodziców lub opiekunów wnioskuj cych o wiadczenie 

na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina b dzie mog a pozyska  sama, wtedy  

nie trzeba b dzie do cza  tych informacji. 

 

Czy kryteria dochodowe b d  weryfikowane? 

Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfikacja planowana jest na 1 pa dziernika 2019 r.  

 

Jak b dzie obliczany dochód na osob  w rodzinie w przypadku dziecka niepe nosprawnego? 

W przypadku dziecka niepe nosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko b dzie 

wynosi o 1200 z . W takim przypadku brane b d  pod uwag  pozostaj ce na utrzymaniu dzieci  

do uko czenia 25 roku ycia. Dodatkowo, wliczane te  b d  dzieci, które uko czy y 25. rok  

ycia, legitymuj ce si  orzeczeniem o znacznym stopniu niepe nosprawno ci, je eli w zwi zku  

z t  niepe nosprawno ci  przys uguje wiadczenie piel gnacyjne lub specjalny zasi ek opieku czy 

albo zasi ek dla opiekuna. 

  

Czy osoby o wy szych dochodach równie  dostan  wiadczenie? 

Rodzice bez wzgl du na dochody otrzymaj  po 500 z  miesi cznie na drugie i kolejne dziecko,  

a rodziny o dochodach nie wy szych ni  800 z  na osob  w rodzinie (lub 1 200 z  w rodzinach  

z dzieckiem niepe nosprawnym) tak e na pierwsze dziecko. wiadczenie wychowawcze b dzie 

przys ugiwa o do uko czenia 18 roku ycia dziecka. 



Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 z , urodzi si  drugie dziecko  

i tym samym dochód na osob  spadnie poni ej 800 z , b dzie przys ugiwa o wsparcie na 

dwoje dzieci? 

Tak, do uko czenia przez nie 18 roku ycia. 

 

Czy rodzice dostan  500 z otych na drugie dziecko, w przypadku gdy pierwsze sko czy o  

18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu? 

Dziecko do 25 r. ., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzgl dniane przy obliczaniu dochodu 

na osob  w rodzinie. Dzi ki temu jego m odszy brat lub siostra mo e nadal otrzymywa  

wsparcie, je li dochód na osob  nie przekroczy 800 z  (1200 z  w przypadku dziecka 

niepe nosprawnego). 

 

 

Jak otrzyma  wiadczenie (sk adanie wniosku, wyp ata wiadcze ) 
 

Jak otrzyma  wiadczenie? 

Wystarczy z o y  wniosek – przez Internet lub osobi cie w gminie. Osoby najubo sze ubiegaj ce 

si  o wsparcie na pierwsze dziecko, do cz  do wniosku o wiadczenie o dochodach. wiadczenie 

zostanie przekazane bezpo rednio na konto wskazane przez rodzica. 

 

Jak b dzie wygl da  sposób sk adania wniosków i wyp aty wiadcze ? 

System b dzie maksymalnie uproszczony. Wniosek o wiadczenie b dzie mo na z o y  przez 

Internet, raz w roku. Pierwsze przyznane wiadczenie b dzie jednak wa ne d u ej, a  do  

30 wrze nia 2017 roku. Dzi ki temu rodzice nie b d  musieli sk ada  dwóch wniosków  

w roku, kiedy Program wejdzie w ycie. 

wiadczenie wychowawcze 500 z  b dzie wyp aca  urz d miasta, gminy, o rodek pomocy 

spo ecznej lub centra do realizacji wiadcze . wiadczenie wychowawcze b dzie wyp acane  

w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem 

pocztowym. 

 

Kiedy mo na z o y  wniosek? 

Wnioski b dzie mo na sk ada  od momentu startu programu. Je li wniosek zostanie z o ony  

w ci gu pierwszych 3 miesi cy, rodzice dostan  wyrównanie wstecz – pozwoli to unikn  

kolejek i zapewni p ynno  wyp at. W kolejnych miesi cach wiadczenie b dzie wyp acane od 

miesi ca, w którym rodzice z o  wniosek. Do programu b dzie mo na do czy  w dowolnym 

momencie. 

 

 

Liczenie dochodu 
 

Czy urz dnicy o rodków pomocy spo ecznej b d  mieli dost p do informacji o dochodach 

Polaków, którzy wyst pi  o 500 z  zasi ku na dziecko? 

Gromadzenie danych o dochodach b dzie odbywa o si  w ten sam sposób, jak w przypadku 

innych wiadcze . Dost p do podstawowych informacji o dochodach gmina b dzie mia a jedynie  

w przypadku tych osób, które staraj  si  o wiadczenie na pierwsze dziecko. 

 



Status rodziny  
 

Czy samotni rodzice równie  dostan  wsparcie z Programu? 

wiadczenie otrzyma ka da rodzina bez wzgl du na stan cywilny rodziców. Otrzymaj  je zatem 

zarówno rodziny, w których rodzice s  w zwi zku ma e skim jak i rodziny niepe ne oraz rodzice 

pozostaj cy w nieformalnych zwi zkach. Rodziny niepe ne, obok wiadczenia wychowawczego 

mog  te  otrzyma  wiadczenia wyp acane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek  

z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. 

 

Jak liczy  dzieci z tzw. patchworkowych zwi zków? 

Je eli rodzina obok dzieci z poprzednich zwi zków posiada  b dzie jeszcze wspólne dziecko  

do sk adu rodziny wliczane b d  wszystkie dzieci. 

 

Jak zasi ek b dzie wyp acany w przypadku rodziców, którzy si  rozwodz ? 

wiadczenie przys ugiwa  b dzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego 

utrzymaniu dziecko si  znajduje. 

 

Czy Program „Rodzina 500 plus” dotyczy tak e dzieci adoptowanych? 

Tak, wiadczenie b dzie przys ugiwa  na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci 

biologicznych. 

 

Dzieciom, które znajduj  si  w tzw. pieczy zast pczej, 500 z  nie b dzie przys ugiwa . 

Dla rodzin zast pczych kierowane jest odr bne wsparcie w oparciu o ustaw  o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie  

kszta tuje si  na poziomie nie ni szym ni  660 z  (rodziny spokrewnione) oraz 1 000 z  (rodziny 

niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysoko ci 500 z  otrzymaj  tak e rodziny zast pcze,  

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. 

 

 

Wydatkowanie wiadczenia 
 

Czy projekt zak ada kontrol  wydatkowania przyznanych rodków? 

Nie traktujemy rodzin Polaków jako rodziny patologiczne. Szanujemy autonomi  rodziny  

i wierzymy, e ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. 

Projekt ustawy zawiera mo liwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy 

zapobiegaj ce marnotrawieniu wiadcze  lub zapobiegania wydatkowaniu wiadczenia 

niezgodnie z jego przeznaczeniem. B dzie to takie samo rozwi zanie jak obowi zuj ce od wielu  

lat w ustawie o wiadczeniach rodzinnych. 

W przypadku sygna ów o marnotrawieniu wiadczenia, u rodziny b dzie móg  zosta  przeprowadzony 

wywiad rodowiskowy, aby ustali  jak wygl da sytuacja w danej rodzinie. Urz dnicy pomocy 

spo ecznej z regu y wiedz , gdzie mog  by  problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Je li  

co  b dzie nie tak, pracownik organu wyp acaj cego wiadczenie 500 z , na podstawie informacji  

od pracownika socjalnego, b dzie móg  zamieni  gotówk  na pomoc rzeczow : np. na jedzenie, 

ubrania, lekarstwa itp.   

 



Jakie b d  konsekwencje uniemo liwienia wywiadu rodowiskowego? Sama próba jego 

przeprowadzenia nie musi si  ko czy  sukcesem, je li strona nie wpu ci pracownika socjalnego 

do domu. 

Przygotowywany przez MRPiPS projekt zawiera ju  przepisy dot. konsekwencji w przypadku 

uniemo liwienia przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego. B dzie to odmowa przyznania 

wiadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wyp aty. 

 

Jak mo na udowodni , e wiadczenie jest wydatkowane niegodnie z przeznaczeniem? 

Nikt nie b dzie sprawdza  ani nadzorowa  ka dej rodziny w zakresie tego jak wydaje  

wiadczenie wychowawcze. Ustawa zawiera  b dzie jednak, mo liwe do zastosowania  

w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegania wydatkowaniu wiadczenia niezgodnie  

z jego przeznaczeniem. B dzie to takie samo rozwi zanie jak obowi zuj ce od wielu lat w ustawie  

o wiadczeniach rodzinnych. Przede wszystkim, w przypadku sygna ów o marnotrawieniu 

wiadczenia, u rodziny b dzie móg  zosta  przeprowadzony wywiad rodowiskowy, aby ustali  

jak wygl da sytuacja w danej rodzinie. 

 

 

Inne 
 

Jaki jest harmonogram prac nad projektem? 

Projekt ustawy przejdzie ca y proces legislacyjny. Zako czy  si  etap konsultacji mi dzyresortowych  

– analizujemy obecnie uwagi zg oszone na tym etapie i projekt jest obecnie na etapie konsultacji 

spo ecznych, które potrwaj  do 22 stycznia 2016 r. Chcemy, eby prace legislacyjne zako czy y  

si  w pierwszym kwartale, zatem realny termin uruchomienia systemu to kwiecie  2016. To  

du y i wa ny projekt. Nie chcemy skraca  terminu konsultacji. Projekt ustawy jest napisany,  

jego fundamenty si  nie zmieni y, teraz go dopracowujemy. 

 

Czy rodziny mieszkaj ce za granic  b d  mog y pobiera  wiadczenie? 

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasow , unijn  praktyk  koordynacji systemów 

zabezpieczenia spo ecznego. Pozwala ona ograniczy  przypadki nienale nego pobierania wiadcze  

przez osoby mieszkaj ce za granic . Projekt ustawy przewiduje, e wiadczenie nie b dzie 

przys ugiwa , je eli rodzinie przys uguje za granic  wiadczenie o podobnym charakterze, za wyj tkiem 

sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne umowy 

przewiduj  inaczej. Zgodnie z projektem Programu „Rodzina 500 plus”, rodzice sk adaj cy wniosek  

o przyznanie wiadczenia s  zobowi zani do informowania o ka dej zmianie maj cej wp yw na prawo 

do tego wiadczenia, w tym równie  o zmianie miejsca zamieszkania. Je li rodzic przebywa w innym 

pa stwie UE i z o y tam wniosek o wiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie 

marsza ków województw w Polsce. Marsza ek za  przekazuje te informacje do w a ciwej gminy. 

 

W jaki sposób mo na sk ada  swoje uwagi do projektu w ramach konsultacji spo ecznych? 

Uwagi mo na zg asza  i przesy a  do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej zarówno 

poczt , jak i na adres e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl 

 

Fundacja CENEA szacuje, e najubo sze rodziny pobieraj ce zasi ki w ogóle nie zyskaj . Zasi ki  

z pomocy spo ecznej pobiera w Polsce ponad 1,2 mln rodzin. Je li te osoby zdecyduj  si   

stan  w kolejce po dodatek na dzieci, to 340 tys. rodzin straci cz  pobieranych do tej  

pory zasi ków. A  150 tys. z nich nie zyska zupe nie nic. Rocznie z bud etu na pomoc spo eczn  

idzie 3,5 mld z . Wed ug CENEA oszcz dno ci dla bud etu mog  doj  do miliarda z otych. 



Program „Rodzina 500 plus” wprowadza systemowe rozwi zanie. Projektowana zmiana zak ada, 

e na ka de drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymaj  500 z  miesi cznie, a w mniej zamo nych 

rodzinach równie  na pierwsze dziecko. W odpowiedzi na zg oszone ju  uwagi i opinie do projektu 

ustawy, wprowadzili my zmian  do projektu, zgodnie z któr  wiadczenie wychowawcze 500 z  

nie b dzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególno ci przy 

ustalaniu prawa do wiadcze  z pomocy spo ecznej , wiadcze  rodzinnych, wiadcze  z funduszu 

alimentacyjnego, a wi c nie spowoduje utraty innych wiadcze . 

 

Ilu nowych pracowników nale y zatrudni  do obs ugi wiadcze ? 

Szacujemy, e w 2016 r. wiadczenie wychowawcze otrzyma ponad 2,7 mln rodzin na ok.  

3,8 mln dzieci, a warto  wyp aconych w 2016 roku wiadcze  wyniesie ponad 16 mld z otych. 

Do realizacji programu „Rodzina 500 plus” konieczne jest sprawne przyjmowanie wniosków  

od rodzin, ich rozpatrywanie, wydawanie decyzji administracyjnych oraz dokonywanie  

wyp at rodków. Mo e si  to wi za  z potrzeb  zatrudnienia przez samorz dy nowych 

pracowników do obs ugi. Oczywi cie ostateczna ocena potrzeb kadrowych zwi zanych z realizacja 

tego nowego zadania przez gminy, nale e  b dzie do w adz ka dej gminy. 

 

Czy Centra Pomocy Rodzinie i OPS czeka przeorganizowanie? 

Realizacja wiadczenia wychowawczego b dzie zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rz dowej. wiadczenie wychowawcze b dzie realizowane w gminach (a w sprawach, w których 

zastosowanie b d  mia y unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego, 

wiadczenie realizowa  b d  marsza kowie województw). Wybór optymalnych rozwi za  

organizacyjnych w gminach, które zapewni  prawid ow  i terminow  realizacj  wiadczenia 

wychowawczego, nale e  b dzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces ubiegania si  o wiadczenie wychowawcze  
– Program „Rodzina 500 plus”  
 

 

1. Z O ENIE WNIOSKU  

Wniosek mo na z o y  w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku zostanie 

opublikowany w rozporz dzeniu wydanym na podstawie ustawy). 

 

UWAGA! Pierwsze wiadczenia wychowawcze zostan  przyznane na okres od dnia wej cia 

w ycie ustawy do dnia 30 wrze nia 2017 r. 

Je li osoba z o y wniosek w terminie trzech miesi cy od dnia wej cia w ycie 

ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to wiadczenie wychowawcze zostanie 

przyznane i wyp acone z wyrównaniem pocz wszy od dnia wej cia w ycie ustawy, czyli 

od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku z o enia wniosku po up ywie trzech miesi cy od dnia 

wej cia w ycie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do wiadczenia zostanie 

przyznane i wyp acone pocz wszy od miesi ca, w którym wp yn  wniosek z prawid owo 

wype nionymi dokumentami. 

 

2. GDZIE Z O Y  WNIOSEK  

Wniosek nale y z o y  w urz dzie miasta/gminy, o rodku pomocy spo ecznej w a ciwych 

ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, je li taka  

w gminie funkcjonuje. W przypadku sk adania droga elektroniczn  wniosku nale y posiada   

tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Nale y zalogowa  si  na stron  

internetow  empatia.mrpips.gov.pl (równie  empatia.mpips.gov.pl) utworzy  w asne konto,  

a po zalogowaniu wybra  wniosek i go wype ni , a nast pnie wys a  drog  elektroniczn . 

Dok adne informacje, jaka instytucja w danej gminie b dzie przyjmowa a wnioski o przyznanie 

wiadczenia wychowawczego mo na uzyska  w urz dzie miasta/gminy miejsca zamieszkania. 

 

UWAGA! Je li osoba sk adaj ca wniosek lub cz onek wskazanej we wniosku rodziny 

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w pa stwie Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru 

turystycznego, leczniczego lub nie jest zwi zany z podj ciem przez dziecko kszta cenia poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przeka e wniosek wraz z dokumentami 

marsza kowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie maj  zastosowania 

unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego. 

Ma to na celu unikni cie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania 

przez t  sam  osob  podobnych wiadcze  w dwóch pa stwach UE/EOG jednocze nie. 

  

3. CO NALE Y DO CZY  DO WNIOSKU 

Je li osoba zawnioskuje o wiadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  

nie b dzie musia a do czy  do wniosku adnych dodatkowych dokumentów, gdy   

w takim przypadku wiadczenie nie b dzie uzale nione od kryterium dochodowego. 

Je li osoba zawnioskuje o wiadczenie wychowawcze tak e na pierwsze dziecko  

(z uwagi na fakt, e obowi zuje w takim wypadku kryterium dochodowe) b dzie musia a 

do czy  do wniosku: 



–  za wiadczenia lub o wiadczenia dokumentuj ce wysoko  dochodu niepodlegaj cego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – je li cz onkowie rodziny 

osi gaj  takie dochody, 

–  o wiadczenie o deklarowanych dochodach osi ganych przez osoby podlegaj ce przepisom 

o zrycza towanym podatku dochodowym – je li cz onkowie rodziny osi gaj  takie 

dochody,  

–  dokumenty (w tym o wiadczenia) potwierdzaj ce utrat  lub uzyskanie dochodu  

w przypadku zmian sytuacji dochodowej. 

 

W przypadku, gdy wniosek b dzie wysy any elektronicznie, wnioskuj cy b dzie mia  

mo liwo  równie  za czenia za czników w formie elektronicznej. 

 

W zale no ci od okoliczno ci indywidualnej sprawy, gmina b dzie mog a  

za da  udokumentowania innych, istotnych dla prawid owego przyznania wiadczenia 

wychowawczego, okoliczno ci. Zasad  jest jednak, e ich udokumentowanie mo e si  odby  

poprzez z o enie odpowiedniego o wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno ci karnej  

za z o enia fa szywych zezna . Gdy wniosek zostanie wys any drog  elektroniczn  ca a 

korespondencja z gmin  b dzie mog a by  prowadzona równie  drog  elektroniczn , 

korespondencja z gminy b dzie trafia a do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto  

na stronie empatia.mrpips.gov.pl 

 

4. POST POWANIE ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ GMIN  

 

UWAGA! Je li osoba z o y wniosek w terminie trzech miesi cy od dnia wej cia w ycie 

ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., organ w a ciwy b dzie mia  do trzech 

miesi cy, licz c od dnia z o enia wniosku z prawid owo wype nionymi dokumentami, na 

wydanie decyzji i wyp acenie wiadczenia wychowawczego. Jednak e, je li mo liwo ci 

organizacyjne danej gminy na to pozwol , to rozpatrzenie wniosku i wyp ata wiadczenia 

b dzie mog a nast pi  wcze niej.  

Takie rozwi zanie jest konieczne na starcie Programu „Rodzina 500 plus”, kiedy 

to prawie 2,7 mln rodzin b dzie chcia o praktycznie w tym samym czasie z o y  wnioski 

o wiadczenie wychowawcze. Pozwoli ono unikn  kolejek oraz zapewni gminom 

wystarczaj cy czas na prawid owe rozpatrzenie tak wielkiej liczby wniosków. 

 

Je li osoba z o y wniosek po up ywie trzech miesi cy od wej cia w ycie ustawy (tj. po 

30 czerwca 2016 r.), to wydanie decyzji i wyp ata wiadczenia b dzie uzale nione od dnia,  

w którym zostanie z o ony wniosek. Je li osoba z o y wniosek z prawid owo wype nionymi 

dokumentami do 10. dnia miesi ca (w cznie), to wydanie decyzji i wyp ata wiadczenia 

nast pi do ko ca tego miesi ca. Natomiast, je li osoba z o y wniosek po 10. dniu miesi ca, to 

decyzja zostanie wydana i wiadczenie wychowawcze za dany miesi c wyp acone najpó niej 

do ostatniego dnia kolejnego miesi ca.   

 

5. FORMA WYP ATY 

wiadczenie b dzie wyp acane w wybrany przez osob  sposób: na rachunek bankowy,  

a tak e w wyj tkowych przypadkach i w miar  mo liwo ci gmin – w kasie urz du gminy/ 

miasta lub o rodka pomocy spo ecznej.  

 



„Rodzina 500 plus” – uwaga na próby wy udzenia 
 

 

W zwi zku z powstaj cymi stronami internetowymi, na których mo na pobra  wniosek  

o przyznanie wiadczenia wychowawczego informujemy, e s  to próby wprowadzenia  

w b d obywateli w aden sposób niezwi zane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 

Spo ecznej. 

 

Wniosek o przyznanie wiadczenia wychowawczego dla obywatela b dzie bezp atny. B dzie 

mo na go sk ada  od momentu startu programu. Wniosek b dzie opracowany przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej. B dzie dost pny tak e na stronie internetowej ministerstwa. 

 

W mediach spo eczno ciowych pojawi a si  nieprawdziwa informacja, e od stycznia  

2016 r. wchodzi 500 z otych na dziecko wraz z mo liwo ci  pobrania gotowego wniosku. 

Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisa  numer telefonu. 

Jest to próba wy udzenia pieni dzy za pobranie wniosku niemaj ca nic wspólnego z dzia aniami 

Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Spo ecznej. 

 

wiadczenie wychowawcze 500 z  b dzie wyp aca  urz d miasta, gminy, o rodek pomocy 

spo ecznej lub gminne centra do realizacji wiadcze . wiadczenie wychowawcze b dzie 

wyp acane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto  

lub przekazem pocztowym. Wniosek b dzie mo na z o y  przez Internet lub osobi cie  

w gminie. 

 

Projekt ustawy o pomocy pa stwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500 plus”) jest  

w trakcie prac legislacyjnych. Zako czyli my etap uzgodnie  mi dzyresortowych. Aktualnie 

projekt ustawy znajduje si  w konsultacjach spo ecznych. Jego tre  jest dost pna na stronie 

Ministerstwa. 
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