
Zmiany w świadczeniach rodzinnych po 1 stycznia 2016 roku. 

Na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 995),  

Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., (Dz.U. z 2015 r., poz. 1217), Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

(Dz.U. poz. 1359). 

 

 

Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego. 

 

Od 1 stycznia 2016 wchodzi w życie znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

która wprowadza świadczenie rodzicielskie. Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą 

przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych, 

w Tarnobrzegu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kopernika 3 w Dziale 

Świadczeń Społecznych, pok. 221. 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do 

pobierania tego świadczenia będą bezrobotni niezależnie od rejestracji lub nie zarejestrowanej 

w urzędzie pracy, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 

jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenia 

rodzicielskie.  

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok 

(52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku 

urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.  

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 

1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, 

świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016r., do ukończenia 

1 roku życia dziecka (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). 

 

Informacja dotycząca zasady „złotówka za złotówkę” 

 

Od 1 stycznia 2016 wchodzi w życie znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Świadczenia rodzinne będą wypłacane 

w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, a wysokością dochodu rodziny 

lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości 

pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę 



uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez 

liczbę osób w danej rodzinie.  

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej 

rodzinie, ustalona po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 20 zł, 

wówczas świadczenie nie przysługuje.  

Osoby, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w bieżącym 

okresie zasiłkowym, a otrzymały odmowę przyznania prawa z tytułu przekroczenia 

kryterium dochodowego mogą ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego.  

 

 

 


