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Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne 
dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na 
pierwsze dziecko. 

Kiedy wnioski?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie 

złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to 
uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od 
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500 plus”
Dla kogo? 

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. 

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na 
kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia 
wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu 
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale 
nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym 
samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie 
na pierwsze lub jedyne dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, 
wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł (netto) na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach 
z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymują także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na 
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód 
na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).



Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:

800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli

pozostaje na utrzymaniu rodziców.

7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka

oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

8.Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2

na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet,

za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za 

pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Druki do pobrania dostępne są:

- w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2;

- w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Poniatowa

   w Gimnazjum w Poniatowej i w Przedszkolu Miejskim w Poniatowej; 

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod adresem: 

10.Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.

Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej zweryfikuje czy dane są prawdziwe.

14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz

Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia. 

15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

   um.poniatowa.pl/program-rodzina-500-2/ .



17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do

30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program 

wchodzi w życie

18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września

następnego roku kalendarzowego. 

19. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto.

20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,

m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.




