
Świadczenia rodzinne

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania

i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. „o świadczeniach

rodzinnych”. 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z ww. Ustawą prawo do zasiłku rodzinnego, który jest podstawą do przyznawania

dodatków do zasiłku przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo

dochód  osoby uczącej  się  nie  przekracza  kwoty  674,00 zł.  W przypadku  gdy członkiem

rodziny jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza

kwoty 764,00 zł.

Podstawą do wyliczania dochodu rodziny są oświadczenia lub zaświadczenia z Urzędu

Skarbowego, dokumentujące wysokość innych dochodów, o wysokości składek zdrowotnych,

o powierzchni gospodarstwa rolnego (gdzie ustawodawca określa dochód miesięczny z 1 ha

w wysokości  1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) co obecnie stanowi kwotę 164,58 zł (za

2015 r.). 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu

dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się,

niepozostającą  na  utrzymaniu  rodziców w związku  z  ich  śmiercią  lub  z  zasądzeniem od

rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed

osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się) do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia, 

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 



Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione

jest od sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki: 

1) Dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka przysługuje  w  wysokości  1 000,00zł –

jednorazowo. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną

potwierdza  się  zaświadczeniem lekarskim lub  zaświadczeniem wystawionym przez

położną.

2) Dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu

wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie; 

3) Dodatek  z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka w  wysokości  193,00  zł

miesięcznie  na  dziecko,  nie  więcej  jednak  niż  386,00  zł na  wszystkie  dzieci.

W przypadku  dziecka  legitymującego  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub

orzeczeniem o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  kwotę  dodatku  zwiększa  się

o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;

4) Dodatek  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej przysługuje

w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku

rodzinnego;

5) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje w wysokości 90 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110 zł na dziecko

w wieku powyżej  5 roku życia  do ukończenia 24 roku życia,  jeżeli  legitymuje  się

orzeczeniem  o  niepełnosprawności  do  16  roku  życia  lub  umiarkowanym  albo

znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia;

6) Dodatek  z  tytułu  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem

zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się

siedziba  szkoły  w  wysokości  113  zł miesięcznie  na  dziecko  albo  w  związku

z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba

szkoły w wysokości 69 zł miesięcznie;

7) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości  100 zł na dziecko –

jednorazowo.  Dodatek  przysługuje  raz  w  roku,  w  związku  z  rozpoczęciem  roku

szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku

składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny

albo  roczne  przygotowanie  przedszkolne.  Wniosek  złożony  po  terminie  organ

właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka  w  wysokości  1 000,00  zł

przysługuje matce lub ojcu dziecka,  opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu

dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł .

Wniosek  o  wypłatę  jednorazowej  zapomogi  składa  się  w  terminie  12  miesięcy  od  dnia

narodzin  dziecka,  a  w przypadku  gdy wniosek  dotyczy  dziecka  objętego  opieką  prawną,



opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia

dziecka przysposobienia.  Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na nowych

zasadach muszą złożyć następujące dokumenty: 

1) wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 

2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat,

4) osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność

powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

1) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

2) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

3) jeżeli  członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków

związanych  z  pielęgnacją  tych  osób,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów

zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy o  zabezpieczeniu  społecznym

stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

przysługuje:

 1) matce albo ojcu,

 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

 4) innym  osobom,  na  których  ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  z  wyjątkiem  osób

o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli:

 a) rodzice  osoby  wymagającej  opieki  nie  żyją,  zostali  pozbawieni  praw

rodzicielskich,  są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności;

 b) nie  ma  innych  osób  spokrewnionych  w  pierwszym  stopniu,  są  małoletnie  lub

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 c) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności.

• jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w  celu  sprawowania  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem

o znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem



o niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub

długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,

rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej

opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1) osoba sprawująca opiekę:

 a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka

przyznanej  w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia

emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego

świadczenia  kompensacyjnego,  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia

przedemerytalnego,

 b) ma  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  lub  świadczenia

pielęgnacyjnego;

 2) osoba wymagająca opieki:

 a) pozostaje  w  związku  małżeńskim,  chyba  że  współmałżonek  legitymuje  się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 b) została  umieszczona  w  rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem  rodziny  zastępczej

spokrewnionej,  rodzinnym  domu  dziecka  albo,  w  związku  z  koniecznością

kształcenia,  rewalidacji lub rehabilitacji,  w placówce zapewniającej całodobową

opiekę,  w  tym  w  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym,  z  wyjątkiem

podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  i korzysta w niej  z całodobowej

opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 3) na  osobę  wymagającą  opieki  inna  osoba  ma  ustalone  prawo  do  wcześniejszej

emerytury;

 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku

rodzinnego  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu

wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z

tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo

do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów



zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy o  zabezpieczeniu  społecznym

stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2016 r. wynosi – 1300,00 zł. 

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  przysługuje  osobom,  na  których  zgodnie  z  przepisami

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i

1529)  ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  jeżeli  nie  podejmują  zatrudnienia  lub  innej  pracy

zarobkowej  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej w  związku  z

koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje

w kwocie 520 zł miesięcznie.

Do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  (FA) uprawnione  jest  dziecko,  które  ma

zasądzone  od  rodzica  alimenty  i  ich  egzekucja  jest  bezskuteczna.  Egzekucja  jest

bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA

komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań

alimentacyjnych.  Bezskuteczność  egzekucji  potwierdza  komornik  sądowy  odpowiednim

zaświadczeniem. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku

życia.  Na  dziecko  starsze  świadczenia  przysługują  do  ukończenia  25  roku  życia  pod

warunkiem,  że  uczy  się  w  ono  szkole  lub  szkole  wyższej.  Prawo do  świadczenia  z  FA

przysługuje,  jeżeli  przeciętny  miesięczny  dochód  netto  na  osobę  w  rodzinie  w  roku

poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Świadczenia z FA przysługują

w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na

każde z uprawnionych do alimentów dzieci.


