Podstawowe informacje na temat Programu „Rodzina 500 plus”

Akty prawne:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z dnia 17 lutego 2016r., poz. 195)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie
wychowawcze (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016r., poz. 214)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016
r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego (Dz. U. z dnia 19 lutego 2016r., poz. 212)

Program „Rodzina 500 plus” wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.
Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” 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 netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w
rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze
lub jedyne dziecko.
Wnioski o świadczenie wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016r. rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS,
ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Infolinie do kontaktu
W każdym Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia bądź specjalne numery kontaktowe, za
pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina
500plus” (kontakty - poniżej w tabeli).
Infolinia została także uruchomiona w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działa pod numerem 22 529 06 68.
Infolinie są czynne są w godzinach pracy urzędów.
Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl, w zakładce ,,Rodzina 500+”

Wykaz numerów telefonów w Urzędach Wojewódzkich
w sprawach dotyczących programu „Rodzina 500plus”
Lp.

Województwo

Numer infolinii

1.

Dolnośląskie

71 340 60 11, 71 340 61 17

2.

Kujawsko-Pomorskie

800 500 112

3.

Lubelskie

81 742 42 40

4.

Lubuskie

95 711 55 00

5.

Łódzkie

6.

Małopolskie

12 392 15 83, 12 392 15 85

7.

Mazowieckie

22 695 71 22

8.

Opolskie

77 452 45 00

9.

Podkarpackie

800 100 990

42 664 20 20, 42 664 20 12

10 Podlaskie

85 743 94 99

11. Pomorskie

58 307 71 28, 58 307 75 28, 58 307 75 78

12. Śląskie

32 207 70 05

13. Świętokrzyskie

41 342 16 35, 41 342 12 05

14. Warmińsko-Mazurskie

55 237 45 94

15. Wielkopolskie

61 854 11 77

16. Zachodnio-pomorskie

91 430 34 25

Program „Rodzina 500 plus”
najważniejsze pytania i odpowiedzi
Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł
miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny
mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
Pierwsze dziecko to…
to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia
Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie
od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium
dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w
której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?
Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu
„Rodzina 500 plus” tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.
Ważne terminy dla rodziców!
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od
1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z
wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. to świadczenie wychowawcze zostanie
przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Okres przejściowy dla gmin
Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1
kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie
świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia
będzie mogła nastąpić wcześniej.
Kiedy decyzja i wypłata świadczenia ?
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016r. obowiązuje zasada, że w przypadku
kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten
miesiąc do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą
najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w
którym wniosek został złożony.
Jak będzie wypłacane świadczenie ?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub
opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

