
Zasady i warunki programu 500 Plus  

 

Program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie 

świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów 

związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.  Wysokość zasiłku 

została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie na dziecko. 

 

1. Komu przysługuje świadczenie? 

 

Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy 

mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia 

mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.  

 

2. Jaka jest wysokość świadczenia wychowawczego? 

 

Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i kolejne dzieci, bez względu na 

osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod 

warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500 Plus.  

 

3. Jakie jest kryterium dochodowe?  

 

Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie 

przekracza 800 zł lub jest nie większy niż 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci     

w rodzinie jest niepełnosprawne.  

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:  

• przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),  

• zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu 

umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

• dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez 

przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych, dochody z gospodarstw rolnych 

opodatkowane podatkiem rolnym,  

• dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki 

dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

• dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,  

• dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt 

energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia 

doktoranckie). 

 

4. Kiedy składać wniosek?  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie        

w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale   

w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem 

od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 

2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r. 

 

Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia 

wychowawczego od 1 kwietnia. Nie ma więc potrzeby składania wniosku jak najszybciej, 



wystarczy złożyć wniosek wraz z załącznikami przed 30 czerwca 2016 roku. 

 

Dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w 

wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z 

prawidłowo uzupełnionymi dokumentami. 

 

5. Gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia? 

 

Wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu. Wymagane 

będą dane osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej 

utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich 

uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). Mogą być też 

wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia. Gdy 

organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów 

mogą przeprowadzić wywiad. 

 

6. Nadzór nad wykorzystaniem środków  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł zgłosić do odpowiednich organów fakt 

marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem pobieranych zasiłków.              

W konsekwencji może prowadzić to do utraty w części lub całości prawa do pomocy rządowej. 

Wstrzymanie wypłaty świadczenia może wystąpić w szczególności, gdy:  

• pobierający świadczenie wychowawcze nie udzieli w wyznaczonym terminie lub odmówi 

udzielenia wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do świadczenia,  

• przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie nie zostanie podjęte przez osobę 

uprawnioną. 

Jeśli warunki programu 500 Plus nie będą przestrzegane przez pobierającego to świadczenie 

pieniężne będzie mogło zostać zastąpione pomocą rzeczową. Osoby, które będą pobierały 

świadczenie wychowawcze nienależnie będą zobowiązane do jego zwrotu w całości wraz z 

należnymi odsetkami. 


