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Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie
rodzinne – świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe).

  

O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać się osoby, którym urodziło się dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

  

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi:

    
    -  bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy),  
    -  studenci,  
    -  rolnicy (którzy nie uzyskali zasiłku macierzyńskiego z KRUS),          
    -  wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,  
    -  osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą
pobierały zasiłku macierzyńskiego.   

  

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie
materialne w pierwszym okresie życia dziecka świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł
miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto - świadczenie
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

  

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje 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.

  

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., (tj.
w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.), którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego –
w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do
ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
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    -  matce;  
    -  opiekunowi faktycznemu 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;   
    -  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;   
    -  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:

    
    -  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;   
    -  śmierci matki dziecka;  
    -  porzucenia dziecka przez matkę.  

  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

    
    -  52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;   
    -  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;   
    -  67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;   
    -  69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;   
    -  71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.   

  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

    
    -  porodu;  
    -  objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w
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przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie
dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia;   
    -  przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie
dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.   

  

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę
świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę
świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

  

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymuje 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 okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym, wykluczona jest
możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno
nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 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 okres urlopu rodzicielskiego.

  

Informacji dotyczących "kosiniakowego" udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzekuniu.
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