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Rodzina 500 plus
Program "Rodzina 500+" jest ﬁnansowym
fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w
życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do
znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin,
wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie
uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost
udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB - z
1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie.

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji
demograﬁcznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę.
Program "Rodzina 500+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą ﬁnansową ze strony państwa dla rodzin
wychowujących dzieci.
W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze
przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i
stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Począwszy od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1
czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1
czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do
gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek
pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1
czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia
także drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z
wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
Wnioski drogą elektroniczną można złożyć przez:
Portal Informacyjno-Usługowy Empatia

bankowość elektroniczną
portal PUE ZUS

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.
Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku
Aktualne informacje o programie "Rodzina 500+"
Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia,
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
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