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Część I
KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Anna Kawecka

Rozdział I

PROGRAM RODZINA 500 PLUS
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, zwana „Programem Rodzina 500 plus”, zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, którego celem jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu
dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących
dzieci do 18 roku życia. Realizacja świadczenia ma następować za
pośrednictwem gmin. Ustawa w większości weszła w życie 1 kwietnia 2016 r., świadczenie realizowane jest od kwietnia 2016 r.
Autorzy ustawy zakładają, że proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu
większej liczby dzieci.
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł
miesięcznie na dziecko. Nadto świadczenie wychowawcze zostanie
wyłączone z katalogu dochodów warunkujących prawo do świadczeń
o charakterze społecznym, co oznacza, że świadczenie wychowawcze
nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
czy dodatków mieszkaniowych.
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Część I. Komentarze praktyczne

1. Czym jest świadczenie wychowawcze
i komu przysługuje?
Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem okresowym przyznawanym – po spełnieniu warunków ustawowych – w wysokości 500 zł
miesięcznie na dziecko na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego. Projekt ustawy przewiduje, że od kwoty tej nie
będą potrącane żadne składki, jest to kwota, jaką otrzyma uprawniony do świadczenia.
Uwaga!
A Pierwszy
okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy,
tj. 1 kwietnia 2016 r., i kończy się dnia 30 września 2017 r.

1.1. Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem
podzielnym
Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem podzielnym i za niepełny miesiąc wysokość świadczenia ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu,
a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za
które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za
niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca zakłada podzielenie kwoty świadczenia
przez liczbę dni w konkretnym miesiącu (a nie przez 30), w którym
będziemy wypłacać świadczenie wychowawcze w kwocie niepełnej
(przykładowo z uwagi na ukończenie przez dziecko 18 roku życia,
np. 10 dnia danego miesiąca). W konsekwencji spowoduje to, że za
taką samą liczbę dni w różnej długości miesiącach będziemy wypłacać świadczenie wychowawcze w różnej wysokości.

B

Przykład
1. Jeżeli świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało za 10 dni miesiąca stycznia, wówczas kwotę 500 zł podzielimy przez 31 dni i pomnożymy przez 10 dni, otrzymując kwotę (500 : 31) × 10 = 161,29 zł,
co po zaokrągleniu do 10 groszy w górę daje kwotę 161,30 zł.

Rozdział I. Program Rodzina 500 plus

17

2. Jeżeli świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało za 10 dni miesiąca kwietnia, wówczas kwotę 500 zł podzielimy przez 30 dni i pomnożymy przez 10 dni, otrzymując kwotę (500 : 30) × 10 = 166,66 zł,
co po zaokrągleniu do 10 groszy w górę daje kwotę 166,70 zł.

1.2. Świadczenie dla pierwszego dziecka
po spełnieniu kryterium dochodowego
Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze, w sytuacji ubiegania
się o nie przez osoby uprawnione posiadające jedno dziecko, uzależnione będzie od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a w sytuacji gdy w skład
rodziny wchodziło będzie dziecko niepełnosprawne – 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Należy mieć na względzie, że sposób
obliczania dochodu został wskazany w omawianej ustawie, gdzie zdefiniowano również pojęcie utraty i uzyskania dochodu.
Uwaga!
A Przez
pierwsze dziecko rozumieć należy jedyne lub najstarsze
dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku,
będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia
18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane
przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.

1.3. Podmioty uprawnione do świadczenia
wychowawczego
Do kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia wychowawczego ustawodawca zalicza: matkę dziecka, ojca dziecka, opiekuna
prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka (czyli osobę
faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem
do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). Świadczenie wychowawcze można będzie przyznać obywatelom RP lub cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów

BIBLIOTEKA
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą
o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania
w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.
W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus. Na mocy tej ustawy każda
rodzina ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne
dziecko, natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe – również na pierwsze dziecko
w wieku do 18. roku życia. Ciężar zrealizowania założeń tej ustawy spoczywa na gminach.
Zadanie to zostało nałożone na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który może upoważnić odpowiednie osoby do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.
Niniejsza publikacja ma pomóc w sprawnym przeprowadzeniu tego postępowania. Zawiera
komentarze praktyczne omawiające wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, uchyleniu, zmianie oraz uznaniu za świadczenie nienależnie pobrane, a także wzory
niezbędnych decyzji, w tym:
• o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,
• o przyznaniu świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko,
• o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko,
• odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,
• dotyczącej odmowy świadczenia na pierwsze dziecko i przyznania świadczenia na kolejne
dziecko,
• odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko,
• zmieniającej decyzję przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego.
W poradniku zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji nowych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji.
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