
Program Rodzina 500+ 
 

W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). 

 
Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br.  

Realizatorem świadczenia wychowawczego jest 
 

 OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GRABOWIE 
Ul.Sikorskiego 1 
TEL. 86 2790 021 w.39 

  

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć  osobiście, 
za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu 

Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS 
oraz bankowości elektronicznej) 

 
od 1 kwietnia 2016 r. 

Informacje o Programie: 

• Informator Rodzina 500+ (PDF, 623kB) 
• Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500+ (pytania i odpowiedzi) 

(PDF, 1.9MB) 
• Rodzina 500+ prezentacja (PPTX, 2MB) 
• Rodzina 500+ w pigułce (PDF, 496kB) 

Akty prawne: 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
poz. 195) (PDF, 930kB) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań 
z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 212) (PDF, 914kB) 

• 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) (PDF, 804kB)  

o Wzór wniosku (PDF, 146kB) 
o Wzór wniosku (DOCX, 44.3kB) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/D2016000019501.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/D2016000019501.pdf
http://empatia.mrpips.gov.pl/
http://empatia.mrpips.gov.pl/
http://pue.zus.pl/
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/C9CD610D-D4A9-45BD-83F4-6B8432ED179D/0/informator.pdf
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/424C85BC-932E-48F6-8568-2D6B5E69EF74/0/pytania_i_odpowiedzi.pdf
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/424C85BC-932E-48F6-8568-2D6B5E69EF74/0/pytania_i_odpowiedzi.pdf
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/F38C2B81-CB66-4CE1-B1C0-B471C2C3D0A2/0/prezentacja.pptx
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/DA875919-2139-4229-BD0B-0B022D114338/0/broszura.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/D2016000019501.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/D2016000019501.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/212/D2016000021201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/212/D2016000021201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/212/D2016000021201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214/D2016000021401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214/D2016000021401.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214/D2016000021401.pdf
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/5D64471C-0A13-426C-B405-46D3E0318906/0/wniosek_500.pdf
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/2BBC753E-5147-4595-8F24-7E9B0E1E7B65/0/wniosek_500.docx
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