Rodzina 500+
Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
„Rodzina 500 plus”

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki
albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2A, opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi
prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej – do
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
1. a) do których stosuje się przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego,
2. b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską
dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu
społecznym,
3. c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i
622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
4. d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do

rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na
terytorium
państwa
członkowskiego
na
okres
nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy
sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają
prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
5. e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w
art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej
pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika
odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na
pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
1. f) przebywającym
Polskiej:

na

terytorium

Rzeczypospolitej

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w
art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej

naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
przez
okres
nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ww. osobom
jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia wychowawczego
Wysokość świadczenia wychowawczego
miesięcznie na dziecko w rodzinie.

wynosi

500,00

zł.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18
roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za
niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za
które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się
do 10 groszy w górę.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych,
żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w
porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę
świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w
wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc
świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie
wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ
właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w
całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania
usług.

Komu nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi

500,00

zł.

miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18
roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za
niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za
które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się
do 10 groszy w górę.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych,
żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w
porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę
świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w
wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc
świadczenia wychowawczego.
W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie
wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ
właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w
całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania
usług.
Słownik użytych pojęć
Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione
oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o

przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub
dziecko umieszczone
w domu pomocy społecznej.
Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę
wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie.
Opiekun faktyczny dziecka – oznacza to osobę faktycznie
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
Organ właściwy – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej
świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie
wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej –
właściwego ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy
społecznej.
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego –
oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z
30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009,
str. 1, z późn. zm.).
Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową
oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek
szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i
wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kołaki Kościelne, 2016-02-26
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS”
Program „Rodzina plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin.
Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do 18 lat.
Program wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski należy
składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.
Wzory będą do pobrania również na stronie internetowej gminy.
W przypadku złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od
momentu uruchomienia programu, tj. do 30 czerwca 2016 r.,
rodzice bądź opiekunowie otrzymają wyrównanie wstecz, tj. od 1
kwietnia 2016r.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak
w kolejnych miesiącach świadczenie będzie
miesiąca, w którym został złożony wniosek.

wypłacone

od

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez
nie 18 lat będą przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. W
przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te
rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. (lub
1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością).
Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą
zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość
potrzebnych dokumentów urzędnicy będą pozyskiwać z
odpowiednich rejestrów posiadanych przez tutejszy Ośrodek.
Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez internet. Do złożenia wniosku online
potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis
elektroniczny.

Więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500 plus” można
uzyskać na stronie internetowej www. kolaki.pl w zakładce
Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej lub
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziećmi/rodzina500-plus/aktualności/pytania i odpowiedzi/
Ponadto od 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku, w ramach wsparcia uruchomił dla osób
zainteresowanych infolinię dotyczącą ww. Programu, czynną w
dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. nr telefonu
infolinii: (85) 74 39 499.

Ulotka informacyjna dotycząca programu

‚Rodzina 500+”

Informacje mogą Państwo uzyskać również na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina500-plus/

