Nowe otwarcie – „500+” dla każdego dziecka
Polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości to przede wszystkim rodzina, czego
najlepszym dowodem jest sztandarowy program zapowiadany z kampanii
wyborczej w 2015 r. – „Rodzina 500+”. Dzisiaj, po trzech latach działania programu, widzimy, że był to strzał w dziesiątkę. Od 1 lipca świadczenie „500+”
będzie obejmowało każde dziecko.
• Od momentu uruchomienia na program wydatkowano już 64,1 mld złotych.
Ze świadczenia „500+” korzysta dzisiaj ok. 3,6 mln dzieci. W całej Polsce programem „Rodzina 500+” objętych jest 51,3 proc. wszystkich dzieci do 18 lat
• Dzięki zmianom zapowiedzianym w tzw. Nowej Piątce PiS świadczenie
„500+” otrzyma ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce, czyli prawie dwa razy więcej
osób niż do tej pory
• Jak wynika z szacunków MRPiPS, rocznie program w rozszerzonej formule będzie kosztował dodatkowo 20 mld zł. W sumie będzie to ok. 41 mld zł
rocznie.
• Likwidacja kryterium dochodowego to niejedyna zmiana – proponowane
jest także przyznanie prawa do dodatku wychowawczego w tej samej wysokości co świadczenie „500+” wszystkim dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory 500 zł na każde dziecko
otrzymywały rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
• Zgodnie z planem program „Rodzina 500+” zostanie rozszerzony na każde
dziecko w rodzinie od 1 lipca 2019 r.

Pamiętamy o osobach starszych
Z roku na rok rośnie w Polsce liczba osób w podeszłym wieku. Żyjemy coraz
dłużej – i to cieszy. Wiąże się z tym jednak szereg wyzwań dla całego społeczeństwa. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+” – to tylko niektóre z elementów
polityki senioralnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj
dołącza do nich „Emerytura+”, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla
emerytów i rencistów.
• Świadczenie „Emerytura+” w wysokości najniższej emerytury – od marca br.
1100 zł brutto – zostanie wypłacone w maju 2019 r. To zastrzyk finansowy,
szczególnie znaczący w przypadku seniorów pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe
• „Emeryturę+” obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych
• Nowe świadczenie trafi do ponad 9,72 mln osób – ok. 6,94 mln emerytów
i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych
• Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad
10,7 mld zł
• Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku o świadczenie „Emerytura+”
– pieniądze zostaną wypłacone z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana
jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu

Troska o rodzinę jest priorytetem działań nie tylko kierowanego
przeze mnie resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale całego
rządu Prawa i Sprawiedliwości. Program „Rodzina 500+” to była
najważniejsza deklaracja wyborcza w kampanii z 2015 r. Wówczas
na każdym kroku słyszeliśmy, że to się nie uda, że to niemożliwe.
Dzisiaj widzimy nie tylko, że udało się wprowadzić „500+” na drugie i każde kolejne dziecko, ale po trzech latach funkcjonowania
programu możliwe jest jego rozszerzenie. Ogromnie cieszę się, że
od 1 lipca świadczenie przysługiwać będzie na każde dziecko.
Polityka rodzinna to jednak nie tylko dzieci i rodzice, ale także
dziadkowie. Dobrze wiemy, że to właśnie osoby starsze, często
samotne, są najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Nie godzimy się na to. Dzisiaj proponujemy dodatkowe
jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów,
czyli „Emeryturę+”. To wsparcie finansowe szczególnie ważne
w przypadku osób z najniższą rentą czy emeryturą, dla których
chrzciny czy komunia wnuka to często powód do sporych wyrzeczeń. Wierzę, że to świadczenie pozwoli odciążyć nieco portfele
emerytów i rencistów.
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