WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

TABL. 4 (42). ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „RODZINA 500+”
CHILD-RAISING BENEFIT “FAMILY 500+”
WYSZCZEGÓLNIENIE
Świadczenie wychowawcze:
przeciętna miesięczna liczba rodzin
otrzymujących świadczenie
w tys.
przeciętna miesięczna liczba dzieci,
na które rodziny otrzymują
świadczenie w tys.
wypłaty świadczenia w tys. zł
Dodatek wychowawczy:
przeciętna miesięczna liczba dzieci,
na które rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka otrzymują
dodatek
wypłaty świadczenia w tys. zł
Dodatek do zryczałtowanej kwoty:
przeciętna miesięczna liczba dzieci,
na które placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
otrzymują dodatek
wypłaty świadczenia w tys. zł
Dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego:
przeciętna miesięczna liczba dzieci,
na które pozostałe placówki
otrzymują dodatek
wypłaty świadczenia w tys. zł

2017

2018

2019

SPECIFICATION
Child-raising benefit:

82,3

75,8

75,0a

125,3

115,1

113,6b
175,5

759594,5

713931,4

909469,3

average monthly numer of families
receiving benefit in thousands
average monthly numer of children to
which families receive benefits in
thousands
benefit payments in thousand PLN
Child-rising supplement:

1119

1113

1334

6722

6666

6613

average monthly numer of children
to which foster families and foster
homes receive benefits
benefit payments in thousand PLN
Lump sum supplement:

104

94

94

602

554

509

.

.

.

.

average monthly numer of children
to which family care and education
centres receive benefits
benefit payments in thousand PLN

Supplement equal child-rising benefit:
average monthly numer of children
to which others centres receive
414
benefits
benefit payments in thousand PLN
1097

a, b Dane dotyczą okresu: a – od 1 stycznia do 30 czerwca. Od 1 lipca 2019 r. nie są gromadzone informacje o liczbie rodzin pobierających
świadczenie wychowawcze, b – dane dotyczą okresu: w liczniku – od 1 stycznia do 30 czerwca, w mianowniku – od 1 lipca do 31 grudnia; patrz uwagi
do działu „Wynagrodzenia. Świadczenia społeczne”, ust. 8 na str. 180.
U w a g a. W 2019 r. Kartę Dużej Rodziny posiadało 27412 rodzin.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
a – Data concern the period: a – from 1 January to 30 June. Since 1 July 2019 information of the number of families receiving the child-raising
benefit is not collected, b – in the numerator – from 1 January to 30 June, in the denominator – from 1 July to 31 December; see notes to chapter
“Wages and salaries. Social benefits”, item 8 on page 180.
Note. In 2019, 27412 families had the Large Family Card.
S o u r c e: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.
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Liczba dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny (w tysiącach)
Number of children aged under 17 years, for which the parents shall receive family allowances (in thousands)
Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny
w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku (w %)
Share of children aged under 17 years, for which the parents shall receive family allowances
in the total number of children in this age (in %)
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