
Świadczenia Rodzinne
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca

listopada  br., do miesiąca października roku następnego.
Okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do s�wiadczen�  rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  moz�na składac�  online od
1 lipca 2020r. (poprzez kanał bankowos�ci elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2020r.
drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby zachowac� ciągłos�c� wypłat między okresami zasiłkowymi nalez�y złoz�yc� wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z
wymaganymi  dokumentami  do dnia  31 sierpnia  2020 roku,  wtedy  ustalenie  prawa do s�wiadczen�  z  funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących s�wiadczen�  następuje do dnia 30 listopada 2020 roku.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o s�wiadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoz�y wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2020 roku, ustalenie prawa do
s�wiadczen�  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  wypłata  przysługujących s�wiadczen�  następuje  do dnia 31 grudnia
2020roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o s�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoz�y
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2020,  ustalenie
prawa  do  s�wiadczen�  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  wypłata  przysługujących  s�wiadczen�  z  funduszu
alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)



Zasiłek rodzinny przysługuje,  jez�eli  przeciętny miesięczny docho� d  rodziny w przeliczeniu na osobę albo docho� d
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawnos�ci  lub
orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawnos�ci,  zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jez�eli
przeciętny miesięczny docho� d rodziny w przeliczeniu na osobę albo docho� d osoby uczącej się nie przekracza kwoty
764,00 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. Rodzicom, jednemu z rodzico� w albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. Osobie uczącej  się (osoba pełnoletnia  ucząca się,  niepozostająca  na utrzymaniu rodzico� w w związku z  ich

s�miercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimento� w z ich strony);

Zasiłek rodzinny przysługuje osobą wymienionym w punktach 1 i 2 do ukon� czenia przez dziecko:
1.  18 roku z�ycia lub
2.  nauki w szkole, jednak nie dłuz�ej niz�  do ukon� czenia 21 roku z�ycia, albo
3.  24  roku  z�ycia,  jez�eli  kontynuuje  naukę  w  szkole  lub  w  szkole  wyz�szej  i  legitymuje  się  orzeczeniem  o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnos�ci.

Osobie wymienionej w punkcie 3,  zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole
wyz�szej, jednak nie dłuz�ej niz�  do ukon� czenia 24 roku z�ycia.


