
„Rodzina 500 plus” już w kwietniu 

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 

500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze   

w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, 

w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach 

wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne 

dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 

2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, 

podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do 

dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście, za pośrednictwem 

Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można 

złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

Realizacją programu zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie. 

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną 

przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. 

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od   

1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone   

z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone 

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami. 

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., 

OPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 

1 kwietnia 2016 r. 

W związku  z powyższym prosimy mieszkańców naszej gminy o możliwie rozłożone   

w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek   

i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. 

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku   

w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji 

będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.    

Wnioski będą wydawane od 1 kwietnia 2016 r.  


