
Terminy składania wniosków

    1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres  zasiłkowy, z wyjątkiem dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia  się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka,  dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
oraz  dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem  zamieszkania oraz
zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.
    2. Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1  listopada do dnia 31 października
następnego roku kalendarzowego, na  jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
    3. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się  począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo  wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego
    4. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który
zostało przyznane.
    5. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
    6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
    7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 31 grudnia.
    8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31
grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
    9. Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy, licząc od  dnia wydania orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o
ustalenie prawa do  świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się 
począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie  niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności. 
    10. W przypadku ustalania prawa do świadczeń  rodzinnych uzależnionych od
niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń  rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy,
chyba że orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zostało  wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych  ustala
się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności  orzeczenia, nie dłużej
jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
    11. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia  pielęgnacyjnego ustala się na czas
nieokreślony, chyba że orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało  wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas  określony prawo do
zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia  pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia
miesiąca, w którym upływa  termin ważności orzeczenia.
    12. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli  dziecko lub osoba ucząca się
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności po
ukończeniu nauki w szkole  zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły
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wyższej.
    13. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń  rodzinnych ustala się od pierwszego
miesiąca następującego po miesiącu, w  którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak
niż od miesiąca  złożenia wniosku.
    14. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę  prawa do świadczeń rodzinnych,
świadczenia nie przysługują od miesiąca  następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca,
w którym dochód został  uzyskany.
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