INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GOPS SUSZEC :
Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie
zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w
szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2016 r.
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do
10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę
dzieci w tych szkołach.
Przypominamy również, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy
dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a 31 października br.
kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do
tych świadczeń.
Rokiem bazowym do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w
nowym okresie świadczeniowym tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
oraz świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym tj. od 1 listopada 2016 r.
do 31 października 2017 r. jest rok 2015. (z uwzględnieniem utraty i uzyskania
dochodu)
Nie zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych . Nadal świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł.
Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na
osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 zł).
Przypominamy, że od stycznia 2016 r. zmieniły się zasady przyznawania zasiłku
rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego – został wprowadzony mechanizm
tzw. złotówka za złotówkę. Po tej zmianie świadczeniobiorcy będą mogli otrzymać
zasiłek rodzinny również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Zmiana do
ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienia brzmienie art. 5 ust. 3 i dotychczasowa
regulacja umożliwiająca zastosowanie zasady równoważnika zasiłkowego (tzn. do
31.12.2015 r. jeżeli kryterium dochodowe zostało przekroczone o kwotę niższą lub
równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, a w poprzednim okresie zasiłkowym
rodzina korzystała ze świadczeń bez przekroczenia kryterium – zasiłek rodzinny
przysługiwał w pełnej wysokości) zostaje zastąpiona mechanizmem „złotówka za
złotówkę”.
Wskutek nowelizacji, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w
rodzinie przekroczy kryterium dochodowe które obecnie wynosi 674 zł. i
odpowiednio 764 zł. dla rodziny, w której jest wychowywane niepełnosprawne
dziecko, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym , na który jest ustalane prawo
do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości
różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą
wnioskuje strona, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego od 1 listopada
2016 r. wynoszą:
● Zasiłek rodzinny 95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
● Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł
miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
● Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
90,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
110,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.
● Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko.
● Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (ponadgimnazjalnej) –
113,00 zł – jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły,
69,00 zł – jeżeli dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości w której
znajduje się szkoła
● Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł
● Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie
wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na
rzecz dziecka od drugiego rodzica, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone
Kwota tego dodatku wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak
niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
● Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” – w wysokości
1000 zł
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi można składać się w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka. Kryterium dochodowe wynosi 1922,00 zł. na
osobę w rodzinie.

● ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Otrzymają je rodzice, którym nie
przysługuje zasiłek macierzyński m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby
pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym
niezależnie od dochodu, w miesięcznej wysokości 1000 zł., przez okres 52 tygodni
(licząc od dnia porodu) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje również rodzinie zastępczej (z wyjątkiem
rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko.
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:
● zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobie uprawnionej w wysokości 153,00 zł
● świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje:
od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1300 zł.
● Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w
wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
W przypadku gdy o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub
zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź
domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa
rolnego,
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania
prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich
pracy w gospodarstwie rolnym.

W Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec będzie można od września pobrać
wnioski na nowe okresy w godzinach podanych poniżej.

Godziny wydawania i przyjmowania uzupełnionych wniosków:

Poniedziałki – od godz. 11.30 do godz. 16.30
Wtorki –

od godz. 11.00 do godz. 15.00

Środy –

od godz. 11.00 do godz. 15.00

Czwartki –

od godz. 8.00

Piątki –

od godz. 8.00 do godz. 12.00

do godz. 12.00

W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek
rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w
państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do
marszałka województwa.

