PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”


Wchodzi w życie 1 kwietnia br. Wprowadza
go
ustawa
o
pomocy
państwa
w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016
r. To pierwsze tak szerokie i systemowe
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy
skorzystają rodzice oraz opiekunowie do
ukończenia 18 roku życia przez dziecko.
Programem objętych zostanie 2,8 mln rodzin
wychowujących 3,7 mln dzieci. To nawet 6.000
zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.



Świadczenie 500 zł (to kwota netto,
nieopodatkowana) na drugie i kolejne dziecko
będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.
Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko
rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium
dochodowego:
 800 zł neto na osobę w rodzinie
 1200 zł netto na osobę w rodzinie
z niepełnosprawnym dzieckiem.
Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę
będą też dzieci, które nie ukończyły 25 lat i są na
utrzymaniu rodziny.
ŚWIADCZENIE RODZINA OTRZYMA BEZ WZGLĘDU NA STAN CYWILNY RODZICÓW
Otrzymają je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice
pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji, podobnie jak inne
świadczenia dla rodzin.
500+ A INNE ŚWIADCZENIA DLA RODZIN
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin
m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych,
dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.
RODZINA 500 PLUS – FORMALNOŚCI
 pierwszy wniosek składamy od 1 kwietnia 2016. Kto złoży wniosek np. najpóźniej do 1 lipca 2016 r.
dostanie wyrównanie wstecz od 1 kwietnia,
 jeśli zaś wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku
bez wyrównania za miesiące poprzednie – np. wniosek złożony w lipcu świadczenia od lipca.
GDZIE I JAK TRZEBA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 Wnioski będą przyjmować urzędy gmin i miast lub ośrodki pomocy społecznej. One też będą zajmować się
wypłatą świadczenia.
 Wniosek będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem poczty oraz on-line (przez portal
empatia.mrpips.gov.pl, za pomocą bankowości elektronicznej, przez PUE ZUS, ePUAP).
KTO BĘDZIE WYPŁACAŁ ŚWIADCZENIE ?
 Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą
miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą
marszałkowie województw.
DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ TAKŻE OTRZYMAJĄ WSPARCIE
 Świadczenie o podobnym charakterze do wprowadzanego świadczenia wychowawczego, będzie
przysługiwało rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom
opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. Świadczenie to wprowadzono do systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.
FORMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA
Świadczenie będzie wypłacane w wybrany przez osobę sposób: na rachunek bankowy, a także w gotówce.
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