Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie
500+?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł.
Jeśli jej miesięczne dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł
miesięcznie na jedno dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r. ż. Rocznie mniej
zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Świadczenie nie jest
opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku
ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.
UWAGA!
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem
art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w
Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa
polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w
przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do
świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować
warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych
ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku
zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica
ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego
stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE. EOG
lub Szwajcarii i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o
tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do właściwej
gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 13 lat funkcjonuje
już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju.
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