
Nowa odsłona programu Rodzina 500+ to jedna z propozycji w ramach Nowej Piątki. Dzięki zmia-
nom świadczenie przysługiwać będzie na każde dziecko do 18 r. ż. bez kryterium dochodowego. 
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin.
 

• To 500 zł netto miesięcznego wsparcia na każde dziecko do 18 r. ż. 

• Program obejmie wszystkie dzieci, bez względu na dochód rodziny 

• To 6 tys. zł rocznego wsparcia  dla dziecka

• Świadczenie przyznawane na wniosek 

• Wniosek będzie można złożyć online od 1 lipca i tradycyjnie, papierowo od 1 sierpnia

„Świadczenie Rodzina 500+ otrzyma każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, bez testu 
dochodowego. To sytuacja, której w Polsce po okresie transformacji nie było. To pokazuje, że w środ-
ku naszych działań w zakresie polityki społecznej od samego początku jest polska rodzina, a w tej 
rodzinie dziecko, o które państwo musi w szczególny sposób dbać i wspierać”

minister Elżbieta Rafalska  



Pytania i odpowiedzi

• Od kiedy będzie przysługiwało świadczenie 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium do-
chodowego i czy w związku z tym będzie trzeba złożyć wniosek o to świadczenie?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko do 18 r. ż., bez względu na dochód 
osiągany przez rodzinę, będzie przysługiwało od 1 lipca 2019 r. Aby uzyskać świadczenie na pierw-
sze dziecko na nowych zasadach, rodzice będą musieli złożyć wniosek do gminy. Będą mogli to 
zrobić już od 1 lipca br.
 
• Czy 500+ na nowych warunkach dostaną także rodzice jedynaków?

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało na pierwsze dziec-
ko rozumiane jako najstarsze albo jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. ż., w tym 
także na jedynaków.

• Co z osobami, które w zeszłym roku złożyły już wniosek o świadczeni wychowawcze na 
pierwsze dziecko, a którym gmina odmówiła prawa do tego świadczenia ponieważ prze-
kraczały kryterium dochodowe?

Takie osoby - tak jak pozostali rodzice - od 1 lipca będą mogli ubiegać się o świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko na nowych zasadach. 

• Od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
bez kryterium dochodowego?

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca – drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia także w trady-
cyjnej formie papierowej, w instytucji, która realizuje program Rodzina 500+. Rodzice którzy zło-
żą wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko z wyrównaniem, od lipca. Jeśli wniosek złożony będzie później to świadczenie 
zostanie przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

• Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko trzeba będzie 
składać dodatkowe dokumenty?

W związku z zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji 
dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie 
będzie przede wszystkim opierał się o informacje zawarte we wniosku. Jedynie w wyjątkowych 
przypadkach trzeba będzie przedstawić dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia.

Weź udział w konsultacjach!

Więcej na stronie: www.gov.pl/rodzina
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