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Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia  

26 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadzająca zmiany w Programie 

„Rodzina 500+”. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie 

miało charakter powszechny i będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny.  

Jest to najważniejsza zmiana wprowadzana ww. nowelizacją przepisów ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134,  

z późn. zm.). 

Likwidacja kryterium dochodowego oznacza również, że od lipca 2019 r. znacząco 

zwiększy się liczba osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego i tym samym 

zwiększy się również ilość napływających wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego na nowych zasadach. 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o odpowiednią organizację   

i przygotowanie właściwych komórek organizacyjnych, które są w Państwa 

gminach/miastach odpowiedzialne za realizację zadań związanych z obsługą Programu 

„Rodzina 500+”. W szczególności proszę zwrócić uwagę, aby proces przyjmowania 

wniosków oraz przyznawania świadczeń wychowawczych przebiegał sprawnie i bez 

zakłóceń, a wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane były na bieżąco już od 

lipca br. Środki na wypłaty przyznawanych świadczeń wychowawczych są w pełni 

zabezpieczone w budżecie państwa. 
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Jednocześnie przypominam, że istotne jest informowanie rodzin o tym, 

że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy 

okres świadczeniowy można złożyć zarówno w lipcu, w sierpniu, jak we wrześniu br.  

W br. wprowadzono szczególną regulację dotyczącą terminów składania wniosków  

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także terminu rozpatrzenia wniosku  

i wypłaty przyznanego świadczenia przez organ właściwy w przypadku rodzin, które 

dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego. Jeżeli ww. rodziny złożą wnioski 

o świadczenie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo  

do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia  

1 lipca 2019 r. 

Przypominam również, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2019 r. dodawanym  

art. 13a w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przyznanie przez organ 

właściwy lub wojewodę w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Takie rozwiązanie, analogiczne 

do sprawdzonego i chwalonego przez samorządy rozwiązania funkcjonującego w programie 

„Dobry start”, w sposób znaczący zmniejsza obciążenia gmin zarówno finansowo, jak  

i organizacyjnie, i tym samym przyspiesza proces obsługi składanych wniosków. 

Jednocześnie składam Państwu oraz pracownikom podległych Państwu jednostek 

organizacyjnych serdeczne podziękowanie za dotychczasową ogromną pracę i wysiłek 

włożony w wykonywanie zadań z obszaru polityki rodzinnej, w szczególności w realizację 

Programu „Rodzina 500+”, a także za dotychczasową sprawną organizację procesu 

przyjmowania i rozpatrywania wniosków w poprzednich okresach świadczeniowych. 

Kluczowym będzie udział w procesie sprawnej i terminowej realizacji ww. programu 

pracowników samorządowych realizujący zadania z tego zakresu.  
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