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Streszczenie:
Artykuł został poświęcony nowo wprowadzonemu świadczeniu, które jest comiesięcznie
wypłacane polskim rodzinom, tj. świadczeniu wychowawczemu 500+. Świadczenie
wychowawcze 500+ uregulowane zostało przez ustawodawcę w ustawie z dnia 17 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W pierwszej części publikacji, mającej
charakter teoretyczny, omówiono konstytucyjne przesłanki pomocy rodzinom (szczególnie
niepełnym oraz wielodzietnym), podstawowe założenia i cele wprowadzonego świadczenia
wychowawczego oraz procedurę jego uzyskania zwracając szczególną uwagę na stronę
podmiotową świadczenia, czyli beneficjentów oraz podmioty realizujące zadania z tego
zakresu.
W drugiej części publikacji, mającej charakter praktyczny, zaprezentowano wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych na terenie Miasta Włocławek w dniach od 24 kwietnia 2017
roku do 29 kwietnia 2017 roku. Ankieta pt. ,,Badanie wpływu Programu 500+ na życie
polskich rodzin” miała odpowiedzieć na pytanie czy włocławianie są przychylni do
wprowadzonego świadczenia wychowawczego, jakie widzą w nim zalety i wady oraz jak to
świadczenie, po roku obowiązywania, poprawiło życie ich rodzin. Artykuł powstał w oparciu
o akty prawne, dostępną literaturę przedmiotu, dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz rządowe poradniki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+. Ponadto
artykuł wzbogacono o analizę wyników przeprowadzonych badań empirycznych.
Abstract:
The article was devoted to ‘Family 500+’, a newly introduced child-raising benefit targeted at
all families with more than one child and supporting poor familie with one child. That benefit
was regulated in the Act of 17th February 2016. In the first theoretical part of the publication
the constitutional need to help mostly one-parent Or numerous families, basic assumptions
and its aims were described. There is also the procedure of receiving the educational benefit
characterised, mostly paying attention to applicants and authorities fulfilling it. The second
practical part of the publication presents the results of surveys carried out in Włocławek from
24th April 2017 until 29th April 2017. The aim of the survey entitled ‘The influence of the
educational benefit Family 500+ on Polish families’ lives’ was to reveal the attitude of
Włocławek residents towards the allowance. It pointed out the advantages and drawbacks of
the educational benefit as well as how it improved lives of families in that area. The article
was created on basics of the legal acts, the source literature and Social Welfare Centre and
governmental guidebooks concerning the educational benefit Family 500+. Moreover, the
paper was diversified with the analysis of the empirical research.
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