
Program Rodzina 500 Plus



Szanowni Państwo,

Polacy otrzymają niebawem 500 plus na pierwsze dziecko. To kolejny, 
bardzo konkretny i pozytywny dowód na to, że państwo polskie dba 
i wspiera polskie rodziny w ich codziennym życiu. To też kolejny krok 
na drodze podnoszenia standardów życia i zwiększania bezpieczeństwa 
finansowego obywateli. To nasza odpowiedź na potrzebę spokojnego 
jutra.

Może niektórym trudno w to uwierzyć, ale jeszcze niedawno bardzo 
dużo polskich rodzin ledwo wiązało koniec z końcem. Wiele rodzin nie 
mogło pozwolić sobie na wspólne wakacje, na wspólne wyjście do kina, 
kupno ubrań, czy zabawek dla dzieci.

Wiele rzeczy musieliśmy w Polsce naprawić przez ostatnie 4 lata, 
aby przekonać Rodaków, że to państwo ma być dla Obywatela, a nie 
Obywatel dla państwa - od uszczelnienia systemu podatkowego przez 
sprawiedliwy podział owoców rozwoju, po zakończenie podziałów na 
Rodaków lepszych i gorszych, tych z miast i tych z miasteczek oraz wsi. 

Łatwo nie było, ale możemy już powiedzieć, że instytucje państwa 
odzyskały powagę, gospodarka nabrała dynamiki, a kraj zarządzany jest 
uczciwie i profesjonalnie. 

Poprzez nową jakość polityki prorodzinnej, chcemy zapewnić Polaków, 
że nie ma ważniejszej inwestycji dla państwa niż wsparcie dla rodzin. 
Tak jak dla rodziców nie ma nic wspanialszego niż radosne i bezpieczne 
wychowanie swoich pociech.

Dziś, niektóre środowiska (również polityczne), przekonują, że tradycyjna 
polska rodzina to przeżytek, a wartości rodzinne są niepotrzebne. To 
nieprawda. Szczęśliwe i godnie żyjące na co dzień polskie rodziny to 
silniejsza i lepsza przyszłość Polski. Polacy zasługują na codzienną 
normalność, spokój i coraz większe bezpieczeństwo finansowe. Bo 
chyba wszyscy się zgodzimy, że nie ma wolności bez godności. 

Dlatego, jestem przekonany, że 500 plus na każde dziecko to program, 
który poprawi standard życia Polaków, nie na lata, ale na całe dekady 
i następne pokolenia. To program, który wyniesie życie milionów 
Polaków na europejski poziom.

Polska może mieć twarz uśmiechniętego dziecka. Polityka może być 
realizowana z sercem.

Wszystkiego najlepszego Polska Rodzino! 

Mateusz Morawiecki
Premier
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Szanowni Państwo,

W kwietniu 2016 roku rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził w życie 
program Rodzina 500 plus. To pierwszy od transformacji ustrojowej 
program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji 
w rodzinę. Od samego początku program stanowił realne wsparcie 
dla rodzin. Wzmocnił je i nadał należny priorytet. Dzięki świadczeniu 
wychowawczemu otworzyliśmy perspektywy rozwoju dla osób, 
które do tej pory spychane były na margines. To jest największa 
siła programu, a aspekt godnościowy wprowadzonego rozwiązania 
jest równie ważny, jak jego mierzalne efekty – wzrost wskaźnika 
dzietności czy spadek ubóstwa wśród dzieci. Po ponad trzech 
latach funkcjonowania programu z pełną świadomością możemy 
powiedzieć, że polityka rodzinna przestała być prowadzona na 
wyrywki, a owoce wzrostu gospodarczego są sprawiedliwiej dzielone.

Program Rodzina 500 plus pozostaje filarem finansowego wsparcia rodzin. Od lipca będzie ono miało nowy 
wymiar – rozszerzamy formułę programu na wszystkie dzieci bez względu na dochód rodziny. Istota programu 
pozostaje bez zmian. Polega ona wsparciu rodziców wychowujących dzieci wysoką kwotą świadczenia –  
6 tys. złotych rocznie na uprawnione dziecko. Mówimy więc o miliardowych transferach do rodzin.

Wiem, że te pieniądze trafią w dobre ręce – do rodzin.

Bożena Borys-Szopa
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Zmiany w programie Rodzina 500+

wejście w życie  
od 1 lipca 2019

na każde dziecko  
do 18. roku życia

bez względu  
na dochody uzyskiwane  
przez rodzinę

4,4 mln
rodzin uczestniczy w programie

6,8 mln
dzieci objętych świadczeniem



Pytania i odpowiedzi

Komu będzie 
przysługiwało 
świadczenie 
wychowawcze na 
nowych zasadach? 

Co w przypadku 
rodzin 
zastępczych? 

Czy świadczenie 
500 plus 
obowiązuje tylko 
w przypadku dzieci 
wychowywanych 
w związku 
małżeńskim? 

• matce lub ojcu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba opiekująca się 

dzieckiem jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu  
opiekuńczego o przysposobienie),

• opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje np. babci dziecka, tylko 
wtedy, gdy jest opiekunem prawnym i nie jest rodziną zastępczą. 

Takiej rodzinie przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 
świadczenia wychowawczego – także w wysokości 500 zł. 
miesięcznie.*

* Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Nie tylko. Świadczenie przysługuje bez względu na to, czy dziecko 
jest wychowywane w związku małżeńskim, nieformalnym czy też 
przez osobę samotnie wychowującą dziecko. 



Jakie są warunki 
otrzymania 
świadczenia 500 
plus? 

Czy świadczenie 
może pobierać 
jednocześnie każdy 
z rodziców? 

Co w przypadku 
śmierci jednego 
z rodziców? 

Kiedy można złożyć 
wniosek o 500 plus 
na nowonarodzone 
dziecko? 

Ile czasu na 
złożenie wniosku 
będą mieli rodzice, 
którzy dotąd 
nie pobierali 
świadczeń?

• wspólne zamieszkiwanie rodzica i dziecka,
• pozostawanie dziecka na jego utrzymaniu.

Jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu 
obojga rodziców świadczenie przysługuje temu rodzicowi, który 
pierwszy złożył wniosek. 

Nie. Jeśli sprawowana jest opieka naprzemienna, każdemu 
z rodziców może przysługiwać świadczenie w wysokości połowy 
kwoty – po 250 zł.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji po 30 czerwca 2019 roku 
rodzic będzie musiał w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego 
rodzica złożyć wniosek o świadczenie 500 plus.

W okresie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Rodzice otrzymają 
świadczenie z wyrównanie od dnia narodzin dziecka (zmiana 
dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.) 

Trzy miesiące. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje 
przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. 

UWAGA. Jeśli rodzic złoży wniosek po 30. września świadczenie 
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 



Uproszczone 
procedury 
przyznawania 
świadczeń!
Rodzic wnioskujący o świadczenie otrzyma na adres mailowy 
informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu  
e-mail, informację będzie mógł odebrać osobiście. 

Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na 
wypłatę przyznanego świadczenia. 

Prawo do świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia 
alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku  
rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

Składanie wniosków  
o przyznanie świadczenia 500+

od 1 lipca 
online

• przez bankowość 
elektroniczną

• przez portal Emp@tia
• przez portal PUE ZUS

od 1 sierpnia 
w formie papierowej 

• w urzędzie
• pocztą
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Zapamiętaj ważne daty!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze  
do 30 września 2019 na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. 

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane  
świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października na kolejne dzieci  
(na które świadczenia są już przyznane do końca września). 

Data złożenia wniosku
Termin wypłacenia 
świadczenia

Wyrówananie 

lipiec-sierpień 2019 do 31 października 2019 od lipca

we wrześniu 2019 do 30 listopada 2019 od lipca

w październiku 2019 do 31 grudnia 2019 od października

w listopadzie 2019 do 31 stycznia 2019 od listopada 

od 1 grudnia 2019  
do 31 stycznia 2020

do 29 lutego 2020 od miesiąca złożenia wniosku
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