
 

Infolinia -Rodzina 500 plus 

  

Infolinia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

uruchomił infolinię za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać  osobom 

zainteresowanym i samorządom informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci. 

Nr infolinii 800 100 990 

 

Rodzina 500 plus  

Strona główna AktualnościRodzina 500 plus 

Poznaj Program „Rodzina 500 plus”: część I 

03-03-2016  

Przez najbliższe 3 tygodnie, co czwartek, będziemy prezentować najważniejsze informacje o 

programie „Rodzina 500 plus”. Dziś przedstawiamy najważniejsze informacje o programie. 

Zwracamy uwagę na terminy ważne dla rodziców i opiekunów. 

  

Za tydzień opowiemy o tym gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. Ostatnia 

część poświęcona będzie temu, jak złożyć wniosek o świadczenie z „Rodzina 500 plus”. W 

ramach podsumowania cyklu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące 

programu. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. 

  

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”? 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł 

miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej 

zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. 

  

http://www.mpips.gov.pl/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/


Pierwsze dziecko to… 

to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia 

  

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe? 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od 

dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium 

dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w 

której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

  

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze? 

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 

500 plus”. 

  

Ważne terminy dla rodziców! 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 

kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z 

wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. 

  

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane 

od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. 

  

Okres przejściowy dla gmin 

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 

kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia 

wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie 

świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 

będzie mogła nastąpić wcześniej. 

  

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia? 

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku 

kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten 

miesiąc do końca tego miesiąca. 



  

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą 

najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym 

wniosek został złożony. 

  

Jak będzie wypłacane świadczenie. 

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub 

opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce. 

 

Rodzina 500 plus  

 

 

 

Rodzina 500 plus  

Strona główna Aktualności Rodzina 500 plus 

Spotkanie informacyjne w związku z 

programem Rodzina 500 plus 

04-03-2016  

Pozostał niecały miesiąc do startu programu Rodzina 500 plus. Dziś w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami marszałków 

województw. W jego trakcie omawiano wdrażanie ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. Dyskutowano  także na temat sposobów składania wniosków on-line 

przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tii i bankowości elektronicznej. 

  

Szczególna uwagę poświęcono świadczeniu Rodzina 500 plus w ramach koordynacji systemu 

zabezpieczenia społecznego w państwach UE, EOG i Szwajcarii. Program jest zgodny z 

dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7738/1/ZpxirHesllHs11WilQ,poznaj program rodzina 500-WWW.jpg


ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za 

granicą. 

  

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie 

będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym 

charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o 

przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na 

prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. 

Spotkanie informacyjne w... 

Spotkanie informacyjne w... Spotkanie informacyjne w... 

Spotkanie informacyjne w... 

Spotkanie informacyjne w...  

 

 

 

Strona główna AktualnościRodzina 500 plus 

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy 

zastępczej 

03-03-2016  

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł 

miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać 

niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7748/1/ZpxirHesllHs11WilQ,20160304_ROPS_500_3.jpg
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7748/1/ZpxirHesllHs11WilQ,20160304_ROPS_500_2.jpg
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7748/1/ZpxirHesllHs11WilQ,20160304_ROPS_500_1.jpg
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7748/1/ZpxirHesllHs11WilQ,20160304_ROPS_500_4.jpg
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/9536/7748/1/ZpxirHesllHs11WilQ,20160304_ROPS_500_5.jpg


umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego.  

  

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: 

dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na 

utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. 

  

 

  

Dla kogo dodatek wychowawczy? 

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w 

rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na 

wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

  

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 

226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 



  

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty? 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do 

zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek 

ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki. 

  

Uwaga! 

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko 

pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia. 

  

Gdzie złożyć wniosek? 

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku 

nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku 

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

  

Ważne!Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony 

w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

  

Na jaki okres przysługuje dodatek? 

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji 

rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do 

dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

  

Od kiedy przysługuje dodatek? 

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego 

domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

  



Ważne terminy! 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku 

do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do 

dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 

kwietnia). 

  

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie 

od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie 

przysługiwał tylko od lipca. 

  

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym 

świadczeniem. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 

500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie 

przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

  

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: 

dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na 

utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. 

  

Dla kogo dodatek wychowawczy? 

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w 

rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na 

wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

  

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 

226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

 Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty? 



W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do 

zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek 

ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki. 

  

Uwaga! 

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko 

pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia. 

  

Gdzie złożyć wniosek? 

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku 

nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku 

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

  

Ważne!Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony 

w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

  

Na jaki okres przysługuje dodatek? 

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji 

rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do 

dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

  

Od kiedy przysługuje dodatek? 

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego 

domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

  

Ważne terminy! 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku 

do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-



wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do 

dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 

kwietnia). 

  

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie 

od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie 

przysługiwał tylko od lipca. 

  

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym 

świadczeniem.  

Świadczenie 500 zł dla dzieci...  

Uwaga na oszustów! 

02-03-2016  

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma 

opłat. 

  

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać 

wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są 

związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom 

wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku. 

  

Ważne! 

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Jego wzór jest określony 

w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

  

Zobacz wzór wniosku 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/5538/7737/1/ZpxirHesllHs11WilQ,piecza zastepcza-WWW_2.jpg


  

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, 

czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w Gminie lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości 

elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE 

ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. 

  

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy 

społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Będzie ono wypłacane w sposób 

dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce. 

Rodzina 500 plus  

Strona główna AktualnościRodzina 500 plus 

Start programu „Rodzina 500 plus” już za 

miesiąc 

01-03-2016  

Program „Rodzina 500 plus” rusza za miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać 

wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia 

dotycząca programu. Dzisiaj rusza także infolinia Ministerstwa Rodziny. 

  

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za 

pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. 

Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach 

wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i 

opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za 

połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach 

wojewódzkich znajduje się poniżej: 

  

Lp. Województwo Numer infolinii 

1. Dolnośląskie 71 340 60 11, 71 340 61 17 

2. Kujawsko-Pomorskie 800 500 112 

http://www.mpips.gov.pl/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/


3. Lubelskie 81 742 42 40 

4. Lubuskie 95 711 55 00 

5. Łódzkie 

42 664 20 20, 42 664 20 12 

  

6. Małopolskie 12 392 15 83, 12 392 15 85 

7. Mazowieckie 22 695 71 22 

8. Opolskie 77 452 45 00 

9. Podkarpackie 800 100 990 

10 Podlaskie 85 743 94 99 

11. Pomorskie 
58 307 71 28, 58 307 75 28, 58 307 

75 78 

12. Śląskie 32 207 70 05 

13. Świętokrzyskie 41 342 16 35, 41 342 12 05 

14. Warmińsko-Mazurskie 55 237 45 94 

15. Wielkopolskie 61 854 11 77 

16. Zachodnio-pomorskie 91 430 34 25 

  

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68. 

  

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem 

Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP 

oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. 

  

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” 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 netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach 



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

dziecko.  

  

Do 7 marca br. trwają szkolenia dla przedstawicieli samorządów, którzy będą odpowiedzialni 

za realizację świadczenia. 
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