
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. od 01 listopada 2015 r.
Kwoty świadczeń

Rodzaj świadczenia Wypłata Kwota świadczenia
1

Zasiłek rodzinny miesięcznie
    89,00 zł
  118,00 zł
  129,00 zł

do ukończenia 5 roku życia  
powyżej   5 r. ż  do ukończenia  18 r. ż 
powyżej 18 r. ż  do ukończenia  24 r. ż 

Dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka jednorazowo 1.000,00 zł

samotnego  wychowywania  dziecka

   185,00 zł

   265,00 zł

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 370 zł 
łącznie na wszystkie dzieci
na jedno dziecko niepełnosprawne   nie więcej
niż  530 zł łącznie na wszystkie dzieci

kształcenia i rehabilitacji miesięcznie
     80,00 zł
  100,00 zł

na dziecko do ukończenia  5 r. ż
na dziecko powyżej 5 r. ż

wielodzietności miesięcznie     90,00 zł na trzecie i każde kolejne dziecko

rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo

  100,00 zł przysługuje  na dziecko  rozpoczynające 
przygotowanie roczne  „zerówkę”,  
szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę 
ponadpodstawową  i ponadgimnazjalną oraz 
szkołę  artystyczną – o w/w świadczenie 
należy złożyć wniosek we wrześniu lub 
październiku

podjęcia przez dziecko  nauki w szkole  
poza miejscem  zamieszkania: 
- na pokrycie wydatków  związanych 
z zamieszkaniem
- na pokrycie  wydatków  związanych 
z dojazdem  do szkoły

Miesięcznie
(10 miesięcy
w roku)

  105,00 zł

    63,00 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w 
szkole ponadgimnazjalnej

Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu 
wychowawczego miesięcznie

  400,00 zł

2 Świadczenia opiekuńcze

świadczenie pielęgnacyjne miesięcznie
 1.200,00 zł
 1.300,00 zł

w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r
w okresie od 01-01-2016 r. 

zasiłek pielęgnacyjny miesięcznie     153,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy miesięcznie     520,00 zł

zasiłek dla opiekunów miesięcznie     520,00 zł

3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka (becikowe) jednorazowo  1.000,00 zł

4 Fundusz alimentacyjny miesięcznie Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże 
nie wyższej niż 500,00 zł

        
Kryteria dochodowe 
Rodzaj świadczenia Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu 

rodziny netto*    w przeliczeniu na osobę  w rodzinie
1 Zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
674,00 zł 
764,00 zł w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko 

niepełnosprawne

2 Świadczenia opiekuńcze

świadczenie pielęgnacyjne Bez względu na dochód

zasiłek pielęgnacyjny Bez względu na dochód

specjalny zasiłek opiekuńczy 764,00 zł

Zasiłek dla opiekunów Bez względu na dochód

3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka (becikowe)

1.922,00 zł

4 Fundusz alimentacyjny    725,00 zł

* kryterium dochodowe netto – dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


