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Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Chodzieży,  Dział  Swiadczeń  Rodzinnych 
informuje, że od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2014/ 
2015.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
2014/2015 przyjmowane będą od dnia 1 września 2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  30  września  2014  r.  ustalenie  prawa  do 
świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata  świadczeń  przysługujących  za  miesiąc  listopad 
następuje do dnia 30 listopada 2014 r. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 
listopada  2014  r. ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata  świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r.  od 1 listopada 2014r. 
zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczń rodzinnych: 

– dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się – 574 zł
– w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności kryterium wynosi 664 zł

Wnioski w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 
2014/ 2015 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2013 rok,
– zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto  przypominamy,  że  niezależnie  od  powyższych  terminów,  tak  jak  dotychczas 
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego 
okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
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