
ZASIŁEK RODZINNY 2021/2022

GOPS w Rudniku przypomina, iż od 01.08.2021r. rozpoczoł się okres składania  wniosków
w  sprawie  ustalenia  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  wraz  z  dodatkami  na  nowy  okres
świadczeniowy, trwający od 01.11.2021r. do 31.10.2022r. Wnioskiu można opbrać w ośrodku
lub  z  strony  ministerstwa:  https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---
wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła    
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca 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).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, 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.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki            
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Przyznanie  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  uzależnione  jest  m.in.  od  spełnienia  kryterium
dochodowego.  Zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli  przeciętny  miesięczny  dochód  rodziny
w  przeliczeniu  na  osobę  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie  przekracza  kwoty 674,00  zł.
W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem
o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,  zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli  przeciętny miesięczny  dochód  rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.


