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Program „Rodzina 500+”
Uruchomiony 1 kwietnia 2016 r. program „Rodzina 500+” to prawdziwa rewolucja w polskiej polityce rodzinnej. Wcześniej brakowało spójnej i przemyślanej polityki wspierającej polskie rodziny, a istniejące
wówczas rozwiązania miały charakter fragmentaryczny i bardzo wybiórczy. „Rodzina 500+” to pierwszy od
transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji w rodzinę, który
stanowi jej realne wsparcie. To również program, w którym Rząd daje wyraz zaufania do rodzin, poszanowania ich autonomii – to właśnie rodziny decydują na co przeznaczyć świadczenie.
Program „Rodzina 500+” to od początku jego trwania 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze dziecko. Od momentu uruchomienia programu
„Rodzina 500+” kosztował on blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci, czyli
52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan na koniec lutego 2019 r.). W praktyce jest to 6 tys. zł rocznie na
dziecko. Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane również żadne
składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości.
W 2015 r. łączne wydatki z budżetu państwa na rzecz polskich rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu
Krajowego Brutto. W 2017 r. było to już 3,11 proc. PKB. Oznacza to wzrost o 75 proc.

Niemal połowa Polaków (49 proc.) pozytywnie ocenia dzisiaj działania państwa w obszarze polityki rodzinnej.
Dla porównania, w 2012 r. taką ocenę wystawiał zaledwie co dziesiąty ankietowany (9 proc.). Statystyki pokazują,
że program „Rodzina 500+” jest uznawany za najlepszy lub jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin
niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.
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Efekty po 3 latach działania programu „Rodzina 500+”
Rodzi się więcej dzieci. Współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. To poziom
najwyższy od 1997 r. Co ważne, dzieje się to w momencie systematycznego spadku liczby kobiet w wieku
15-49 lat. W tym kontekście wzrost liczby urodzeń i współczynnika dzietności w latach 2016-2017 jest bardzo dobrą wiadomością.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. urodziło się w Polsce 388,2 tys. dzieci. To
więcej, niż zakładały prognozy – GUS przewidywał 360,2 tys. urodzeń w 2018 r., a także więcej, niż zakładano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W prognozie
urodzeń na lata 2016-2026 MRPiPS przyjęło, że w 2018 r. urodzi się 379,5 tys. dzieci.

Skuteczna walka z ubóstwem W latach 2015-2017 ubóstwo skrajne dzieci obniżyło się o niemal połowę, z poziomu 9,0 proc. do 4,7 proc. Wśród rodzin wielodzietnych ubóstwo zmniejszyło się z poziomu
12,2 proc. do 6,4 proc., zaś wśród samotnych rodziców o ponad połowę z 6,5 proc. do 2,5 proc. Szczególnie
istotne zmiany zaobserwowano na wsi, gdzie ubóstwo skrajne samotnych rodziców obniżyło się z poziomu
12,1 proc. do 0,7 proc. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci w Polsce spadało
najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Polska jest doceniana w świecie. Według badania prestiżowego Instytutu LIS z Luksemburga (Luxembourg Income Study), Polska znajduje się w czołówce krajów świata odznaczających się najskuteczniejszą walką z ubóstwem. Instytut docenia działania Polski w zakresie redukcji biedy szczególnie wśród
dzieci. Z przedstawionych analiz wynika, że poziom ubóstwa w Polsce spadł od 1995 r. aż o 29 proc.
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Efektem poprawy sytuacji materialnej polskich rodzin jest to, że rodzice coraz więcej i chętniej inwestują w edukację swoich dzieci. Jak wynika z raportu CBOS z listopada ub. r., do roku 2011 dodatkowe
na dodatkowe zajęcia posyłała swoje dzieci zdecydowana mniejszość rodziców. Dopiero w roku szkolnym
2012/2013 odsetek rodziców zainteresowanych dodatkowymi płatnymi zajęciami dla swoich dzieci zbliżył
się do 50 proc. Prawdziwą zmianę przyniósł rok szkolny 2016/2017 – właśnie w tym roku wprowadzony
został program „Rodzina 500+”.
„W roku szkolnym 2016/2017 nastąpił znaczący wzrost i aż 61 proc. rodziców zadeklarowało, iż przynajmniej jedno z ich dzieci będzie uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe. W następnych latach popularność
posyłania dzieci w wieku szkolnym na dodatkowe płatne zajęcia nadal rosła i w efekcie po rozpoczęciu
roku szkolnego 2018/2019 dwie trzecie (67 proc.) rodziców twierdziło, że przynajmniej jedno z ich dzieci
uczęszcza lub będzie uczęszczać w tym roku na takie zajęcia” – fragment raportu CBOS.
Jak pokazała praktyka, zarzut o marnotrawieniu wsparcia „500+” okazał się całkowicie niezasadny – zaledwie
ok. 5 promili świadczeń miesięcznie jest wypłacanych w formie rzeczowej lub opłacania usług.
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Kolejna rewolucja – świadczenie „500+” dla każdego dziecka
Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 r. życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w Nowej Piątce. Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br.
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do
6,8 mln dzieci. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Projekt zakłada również m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia
urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin
dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem
ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie,
w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest
to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.
Zmianie ulegnie też okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków – z lipca na luty, a także sam okres
świadczeniowy – dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany to czerwiec-maj. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od
1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września br. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem
od 1 lipca br. Znacznie uproszczone, na wzór działania programu „Dobry start”, zostaną też procedury
związane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.
W roku 2019 program „Rodzina 500+” będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach
dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.
Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500+” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4 proc. PKB. Będzie to wzrost o 125 proc. wskaźnika udziału
wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich i jest dowodem na to, że wsparcie rodzin
jest priorytetem Rządu.
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Terminy składania wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”:
Od 1 lipca – droga elektroniczna (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz PUE ZUS)
Od 1 sierpnia – droga tradycyjna (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)
Świadczenie „500+” na nowych zasadach na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to
świadczenie”:
• Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania,
rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r.
• Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia
wniosku
• Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Kontynuacja świadczenia „500+” – dotyczy dzieci, na które do końca września 2019 r. zostało już
przyznane świadczenie:
• W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
• Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 r.
• Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi co do zasady
w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
• Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do
31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu
uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r.,
złożyć kolejny wniosek.
Bardzo ważne! W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci.
Szybsza i mniej kosztowna realizacja programu w gminach
Wszystkie proponowane zmiany powodują, że choć liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego istotnie wzrośnie, to ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie zdecydowanie
szybsze i mniej pracochłonne, a w trakcie okresu świadczeniowego, na skutek likwidacji kryterium dochodowego i tym samym likwidacji instytucji utraty/uzyskania dochodu, w praktyce odpadnie konieczność
weryfikacji przyznanych świadczeń.
• Krótszy wniosek. Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.
• Brak potrzeby badania dochodów członków rodziny. Pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie zarówno w momencie startu okresu
świadczeniowego jak i w jego trakcie (likwidacja procedury ustalania utraty/uzyskania dochodu).
• Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie
już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych
przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza także likwidację czasochłonnej procedury
stosowanej przez gminy w takich przypadkach.
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• Ograniczona sprawozdawczość. Rezygnacja z kryterium dochodowego oznaczać będzie również, że
znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorządy sprawozdań z realizacji ustawy.
• Modyfikacja Oprogramowanie do realizacji świadczenia. Wprowadzony zostanie uproszczony sposób ustalania uprawnienia (w pełni rozwinięte oprogramowanie do realizacji zadania wraz z automatycznymi usługami pobierania danych z rejestrów publicznych).
• Brak decyzji administracyjnej. Projekt przewiduje, na wzór bardzo dobrze przyjętego rozwiązania
w programie „Dobry start”, rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej (osoba otrzymywać będzie
automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście).
• Przesunięcie okresu świadczeniowego. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały
wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie (lipiec – wrzesień), co
powodowało spiętrzenie pracy realizatorów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku i co
za tym idzie nakładało na gminy potrzebę zwiększonej, w tym okresie, obsady kadrowej do realizacji
wszystkich ww. zadań.
• Więcej wniosków składanych on-line. Wszystkie wyżej omówione zmiany dodatkowo spowodują, (jak
to miało miejsce przy programie „Dobry start”), znaczne zwiększenie liczby składanych przez rodziców
wniosków poprzez internet, co znacząco ułatwi realizatorom wydanie decyzji (wniosek będzie automatycznie zaczytywany do systemu bez konieczności jego ręcznego przepisania).
Bardzo ważne! W związku z docelowym – od 2021 r. – przesunięciem okresu świadczeniowego, na
który przyznawane będzie świadczenie wychowawcze, decyzje wydawane od 1 lipca br. będą dotyczyć wydłużonego okresu. Gmina ustali prawo do świadczenia wychowawczego aż do 31 maja
2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze
świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie
wychowawcze w 2020 r.
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