
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pyskowicach  informuje, że  w  przepisach  o  świadczeniach 
rodzinnych wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Począwszy  od 1 listopada 2009 r.,  okres  zasiłkowy,  na  który ustala  się  prawo do zasiłku 
rodzinnego trwać będzie od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, 
natomiast  wnioski  o  ustalenie  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku 
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 września 2009 r. 
W przypadku zatem, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  30  września, ustalenie  prawa  do  świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi  do dnia 30 
listopada, natomiast  gdy  wniosek  ten  wraz  z  dokumentami  złożony  zostanie  w  okresie
od  1  października  do  30  listopada  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  za  miesiąc 
listopad nastąpi do 31 grudnia. 
Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie 
prawa  do  świadczeń  rodzinnych  można  składać  na  przestrzeni  całego  okresu  zasiłkowego,
a  prawo  do  świadczeń  ustala  się  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wpłynął  wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 października 
2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, bieżący okres zasiłkowy (2008/2009), 
który  rozpoczął  się  1 września  2008 r.,  został  przedłużony  do 31  października  2009  r.,
co oznacza, że decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 
2009 r.,  na okres  do 31 sierpnia  2009 r.,  zostaną przedłużone do 31.10.2009 r.  (na mocy 
ustawy zmiana  decyzji  w sprawie wydłużenia  okresu zasiłkowego następuje  z  urzędu i  nie 
wymaga zgody strony).

2. Od 1 listopada 2009 r.,   jednorazowa zapomoga z  tytułu urodzenia  się  dziecka, tak zwane 
„becikowe”,  jak  również  dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka 
przysługiwać  będzie,   jeżeli  kobieta  pozostawała  pod  opieką  medyczną  nie  później  
niż  od  10  tygodnia  ciąży  do  porodu,  co  będzie  należało  potwierdzić  odpowiednim 
zaświadczeniem lekarskim.
Zatem  po  1  listopada  2009  r.,  przy  ubieganiu  się  o  ww.  świadczenia,  wymagane  będzie 
przedłożenie  zaświadczenia  lekarskiego  potwierdzającego  fakt  pozostawania  matki  dziecka
pod opieką medyczną we wskazanym powyżej okresie.

Z  przepisów o  świadczeniach  rodzinnych  wynika,  że  minister  właściwy do  spraw zdrowia
w  porozumieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego,  określi,
w  drodze  rozporządzenia,  formę  opieki  medycznej  oraz  wzór  wymaganego  zaświadczenia, 
dlatego też w tym zakresie pełniejszych informacji udzielimy w późniejszym terminie.

Podkreślamy,  że  wymóg  ten  nie  dotyczy  osób,  które  złożą  wnioski  o  ustalenie  prawa
do świadczeń związanych z urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r.,  

Nr 223, poz. 1456) 
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31  

grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654)


