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Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego
. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc
między innymi
bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od
kryterium dochodowego.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52
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tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia
wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez
dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Warunkiem otrzymania
świadczenia dla w/w osób jest złożenie wniosku do końca marca 2016 r. Wnioski złożone po
tym terminie rozpatrywane będą od daty wpływu do Ośrodka.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców
dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym
samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1 w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby, które będą miały przyznane prawo do zasiłku macierzyńskiego w KRUS od 01.01.2016
r., pobierające zasiłek rodzinny zobowiązane będą niezwłocznie do zgłoszenia tego faktu do
działu Świadczeń Rodzinnych, celem ponownego przeliczenia dochodu rodziny i ustalenia
prawa do zasiłku rodzinnego.

Również od 01.01.2016 r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia
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finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich
świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla
rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki
wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka,
samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu
dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami.

Wszelkie informacje na powyższe tematy uzyskać można pod nr tel. 14 66 36 565 wew. 22

Opracował MOPS Czchów na podstawie informacji ze strony www.mpips.gov.pl
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