ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI
INFORMACJE KONTAKTOWE
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI
Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się i ma na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka;
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Osoba ucząca się oznacza osobę
pełnoletnią uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą
sądową prawa do alimentów z ich strony.

Druki wniosków o przyznanie zasiłku
rodzinnego
z
dodatkami
i
jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka można
otrzymać
w
Poznańskim Centrum Świadczeń:

- ul. Małachowskiego 10

lub pobrać ze strony internetowej
www.pcs-poznan.pl.

KRYTERIUM DOCHODOWE
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00
zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności);
w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub
dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub
osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie
odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany (obecnie tj. 89,00 zł), zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

www.pcs-poznan.pl
www.bip.city.poznan.pl

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek
rodzinny nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie
dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci);
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 190,00 zł miesięcznie;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie: - 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 105,00 zł miesięcznie (wypłata w miesiącach
nauki w szkole od września do czerwca);
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 63,00 zł miesięcznie (wypłata w miesiącach nauki w szkole
od września do czerwca).
Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do
zasiłku rodzinnego na dziecko nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko choćby spełnione zostały
warunki wymagane do przyznania dodatków.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
W okresie zasiłkowym
1 września 2016 roku.
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WYMAGANE DOKUMENTY
W okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wymaganymi
dokumentami o wysokości dochodu będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2015 roku.
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.

JEDNORAZOW A ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
z tytułu urodzenia żywego dziecka;
jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego przysługuje,
jeżeli wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia
objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
W okresie zasiłkowym 2016/2017 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka można składać od dnia 1
listopada 2016 roku.
WYMAGANE DOKUMENTY
W okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wymaganymi
dokumentami o wysokości dochodu, będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2015 roku.
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.

