ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015
roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj
świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego
świadczenia są między innymi:






osoby bezrobotne,
studenci,
rolnicy, a także
wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą
pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia
jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga
dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga
dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

UWAGA!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim
przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku do
ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z
rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach
rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie
przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach, jako organ właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o powyższe świadczenie. Wypłata świadczeń
odbywa się w kasie Urzędu Gminy Laszki w terminie wypłaty świadczeń rodzinnych tj. od 20-go do
końca każdego miesiąca, lub przekazywana jest na konto świadczeniobiorcy.
Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w
szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

