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Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Okres zasiłkowy 2016/2017

Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią
uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z
zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty
764,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego (miesięcznie):
 na dziecko w wieku do ukończenia 5 r. ż. – 95,00 zł
 na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż. – 124,00
 na dziecko w wieku powyżej 18 r. ż. do ukończenia 24 r. ż. – 135,00
W
okresie
zasiłkowym,
trwającym
od
1
listopada
2016r.
do 31 października 2017r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez
członków rodziny w 2015r.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub
2. nauki w szkole (ale nie w szkole wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21
roku życia,
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią
uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z
zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów) w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek nie przysługuje, jeśli:





dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej;
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie;
pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego
na własne dziecko.
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UWAGA! Zasiłek rodzinny nie przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko,
jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego
rodzica, chyba że:





rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone,
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in. następujące dokumenty***:
1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w
przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
2. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy
się w szkole wyższej;
3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym m.in.***:
a. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy;
b. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
c. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
d. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną,
4. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko;
5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego***
***załączenie do wniosku powyższych oraz innych dokumentów, niezbędnych do
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków, zależne jest od sytuacji rodziny
osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz od wnioskowanych dodatków do
świadczeń rodzinnych.
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Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu Świadczeń Rodzinnych w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce. Wnioski dotyczące świadczeń
rodzinnych można otrzymywać oraz składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Długołęce przy ul. Szkolnej 40a, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1000,00 zł (jednorazowo)
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
400,00 zł miesięcznie
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193,00 zł na dziecko, nie więcej niż
386,00 zł na wszystkie dzieci, miesięcznie.
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95,00 zł miesięcznie.
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90,00 zł
miesięcznie – na dziecko w wieku do ukończenia 5 r. ż., 110,00 zł – na dziecko w wieku powyżej
5 r. ż. do ukończenia 24 r. ż. miesięcznie.
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania:
69,00 zł – dojazd do szkoły, która jest w innej miejscowości jak miejsce zamieszkania: 113,00 zł
– w przypadku dziecka zamieszkującego w internacie, miesięcznie (z wyłączeniem okresu
wakacji)
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł na dziecko (jednorazowo)

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Kryterium dochodowe: 1922,00 zł
Wysokość zapomogi: 1000,00 zł (jednorazowo); do wniosku niezbędne jest przedłożenie m.in.
zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, potwierdzającego pozostawanie
kobiety pod opieką medyczną, nie później, niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
Nie są dodatkami do zasiłku rodzinnego – to odrębne świadczenia.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub
nie podejmuje zatrudnienia, pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe: 764,00 zł
Wysokość świadczenia: 520,00 zł miesięcznie

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała
przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia, ale podczas nauki w
szkole lub szkole wyższej, jeżeli osoby sprawujące opiekę nie podejmują lub rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Brak kryterium dochodowego
Wysokość świadczenia: 1300,00 zł miesięcznie

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej
osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Brak kryterium dochodowego
Wysokość świadczenia: 153,00 miesięcznie

