
„Program RODZINA 500 plus” 

         Program „Rodzina 500 plus” wynikający z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie 

i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na 

osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 

również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez 

dziecko 18 lat. 

        Program „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Gminy Jeleniewo realizowany będzie przez Urząd 

Gminy w Jeleniewie ul. Słoneczna 3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

można składać od 1 kwietnia (poniedziałek – piątek) w godzinach 7.30 – 15.30 

   

     Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się odpowiednio: 

 

    Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa świadczenia 

wychowawczego: 

 zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

 prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację, 

 orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 

       Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także na pierwsze lub 

jedyne dziecko dołącza się odpowiednio: 

 zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia  

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, 

z późn. zm.) każdego członka rodziny; 

 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne; 

 w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

 

Więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białystoku 

oraz pod numerem infolinii 85 74 39 499 oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 1 

(piętro) tel. 875683022. 

 

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

