
KOMUNIKAT 

 

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2016/2017 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że 

od dnia 1 listopada 2016 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. 

 

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 

przyjmowane będą od dnia 1 września 2016 r. 

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 

wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 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 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 

listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 sierpnia 2015 r. od 1 listopada 2015 r. 

zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych: 

−dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się – 674 zł, 

−w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności kryterium wynosi – 764 zł. 

 

 

Ponadto, na podstawie powyższego Rozporządzenia ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego 

oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 

października 2017 r.: 

1.wysokość zasiłku rodzinnego: 

2.- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95 zł, 

3.- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł 

4.- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł 



5.wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a 

ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; 

6.wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w 

art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 

7.wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym 

mowa w art. 13 ustawy, wynosi: 

8.- 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 

9.- 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia; 

10.wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi: 

11.- 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

12.- 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje 

się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

 
Wnioski w sprawie przyznania świadczeń alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane 

będą od 1 sierpnia 2016 r. 

 
Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów: 

− rozliczeniowych za 2015 r. tj. np.: PIT 37, PIT 11, PIT 36, PIT 40a itp. 

− 

 
Jednocześnie 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 wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu 

zasiłkowego. 

 
WSZELKIE INFORMACJE UDZIELANE SĄ W POKOJU NR 5 ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 

0 -67 28 21 608 wew. 20 lub 0 -67 28 11 820, tel. kom. 604 462 072 


