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Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500
plus”, 

w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

  

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji, podobnie jak
inne świadczenia dla rodzin.

      

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie
jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu,
czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem. Dziecko do 25 roku życia,
które pozostaje na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie,
jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium. Przy obliczaniu dochodu rodziny
brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25 rok życia i legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z czym przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Jeżeli rodzina obok dzieci
z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane
będą wszystkie dzieci.

  

Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków
niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad
środowiskowy. Jeśli pracownicy pomocy społecznej uznają, że jest taka konieczność, będzie
można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (żywność, odzież, lekarstwa i inne) lub w formie
opłacania usług (np. opłaty za przedszkole, żłobek).
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Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną
opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a
wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się
dzieckiem.

  

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1
kwietnia do 1 lipca 2016 r. świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z
wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

  

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj.
po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

  

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie
przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

  

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do
informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o
zmianie miejsca zamieszkania.

  

Program cieszy się dużą popularnością. W dniach 1-7 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzekuniu wpłynęło 421 wniosków, w tym drogą elektroniczną 92.

  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami  MRPiPS
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http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

