
OD 1 KWIETNIA DO 1 LIPCA
ZŁOŻYSZ WNIOSEK W 700 PUNKTACH
PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

WIĘCEJ INFORMACJI

www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl
www.mpips.gov.pl

INFOLINIE
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 529 06 68

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 22 695 71 22

Urzędu m.st. Warszawy
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Przepisy prawne określające zasady Programu Rodzina 500 + 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 
i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214)



PAMIĘTAJ!
MASZ NA TO AŻ 3 MIESIĄCE (1.04.-1.07.2016r.)

PRZEWODNIK
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

1. Wejdź na www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl
2. Wypełnij wniosek na stronie
3. Wydrukuj i podpisz
4. Złóż w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+



Co to jest 500+ ?
To świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko na częściowe 
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Dla kogo?
Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 r. ż. mieszkający w Warszawie
1. na pierwsze dziecko (jedyne lub najstarsze) przy dochodzie:
    - do 800 zł netto na osobę w rodzinie
    - do 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem
2. na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu

Kto przyznaje 500 zł?
Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach Dzielnic.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
1. przez Internet:  
    - bankowość elektroniczna - sprawdź dostępność w swoim banku
    Jeśli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP:
    - portal Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) 
    - Platforma Usług Elektronicznych – PUE (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
    - ePUAP (więcej informacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
      www.mpips.gov.pl)
2. w formie papierowej:
    - w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+
      (wykaz i godziny otwarcia punktów: www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl)
    - wysyłając pocztą 

Kiedy otrzymam pieniądze?
Składając wniosek między 1.04. a 1.07.2016 r. - w ciągu 3 miesięcy 
od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1.04.2016 r. (np. data złożenia 
wniosku: 1.07.2016 r., data wypłaty: do 1.10.2016 r.) 
Składając wniosek po 1.07.2016 r. - bez wyrównania od miesiąca,
w którym złożyłeś wniosek (np. złożysz wniosek 2.07.2016 r.,  500 zł
otrzymujesz od tego miesiąca)
500 zł otrzymujesz co miesiąc 



Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?

KROK 1:  WYPEŁNIJ i ZŁÓŻ WNIOSEK
wejdź na stronę www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl
wypełnij wniosek  - pomoże ci w tym kreator na tej stronie 
wydrukuj wniosek i podpisz
dołącz wymagane dokumenty

Złóż wniosek w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+

       (od 1.04.2016 r. w Urzędach Dzielnic, w szkołach, przedszkolach, żłobkach,

       wykaz i godziny otwarcia punktów: www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl)

   Jeśli ubiegasz się o 500 zł na jedyne lub najstarsze dziecko, masz złożoną sytuację    

  rodzinną, udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków Rodzina 500 + w swoim 

  Urzędzie Dzielnicy. 

LUB

Złóż wniosek przez Internet za pomocą systemów wskazanych przez Ministerstwo 

        Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji: www.mpips.gov.pl)

KROK 2: PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy, sprawdzi, czy 
posiadasz uprawnienia do tego świadczenia.
Możesz zostać wezwany do poprawienia, uzupełnienia wniosku, dostarczenia 
innych dokumentów. 
Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, dostaniesz decyzję administracyjną przyznającą  
świadczenie wychowawcze. Na jej podstawie, Urząd Dzielnicy będzie wypłacał 
świadczenie.

KROK 3: WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Otrzymasz je na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.


