
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r.                                
poz. 114), 
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu                
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r.  poz. 3),         
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu 
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r. poz. 959), 
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2014r. poz. 559). 
 
Komu przysługują świadczenia rodzinne? 

Świadczenia rodzinne przysługują: 

 1) obywatelom polskim, 

 2) cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 
społecznym, 
c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 
art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem 
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy. 
Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 
Wymagane dokumenty: 

We wniosku wpisuje się informację, o jakie dodatki wnioskodawca zamierza się starać. 
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:  
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (do wglądu), 
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka; 
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 
4) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły − w przypadku 
gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do 
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rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. 
poz. 3) 
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej − w 
przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; wzór 
oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są 
określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej  
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej 
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, , o którym 
mowa wyżej 
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia, o którym 
mowa wyżej 
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w 
załączniku nr 9 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej 
f) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą 
przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 
wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 
przed mediatorem: 



− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub 
− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych 
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w 
szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem 
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu, 
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 
miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
7) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu 
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść 
ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem 
zobowiązujących do alimentów − w przypadku osoby uczącej się; 
8) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 
589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej; 
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 
zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko; 
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 
11) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 
alimentacyjne; 
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka; 
13) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w 
sprawie o przysposobienie dziecka; 
14) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; 
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego. 
16) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został 
udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania 
w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór 
oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 



17) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się 
jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych − w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 11 do 
rozporządzenia, o którym mowa wyżej, 
18) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek 
na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku                               
o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 17; 
19) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w 
niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku 
nr 12 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej, 
20) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego. 
21) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem 
zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia, o 
którym mowa wyżej 
22) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza 
miejsce zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 14 do 
rozporządzenia, o którym mowa wyżej 
23) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania. 
 
 
Termin i sposób załatwienia 

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji 
administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 
 
Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej                               
w Sandomierzu. 
 
Inne informacje 
 

Zasiłek rodzinny 
 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 
3) osobie uczącej się. 
 



Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza netto               
574 zł lub 664 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. (kryterium dochodowe 
aktualne od dnia 01.11.2014r.. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  lub 
dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się 
do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu 
zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku 
przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.  

 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 tj. od dnia 
01.11.2014r. do dnia 31.10.2015r. brany jest pod uwagę dochód za rok 2013r.  

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 1) 18 roku życia lub 

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

 3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, 
niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się                       
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, 

 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,                                 
tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla 
nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie 
śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie, lub w pieczy zastępczej, 

 3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, 

 4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego                           
na własne dziecko, 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostały 
zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: 

 1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; 

 2) ojciec dziecka jest nieznany; 

 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 
oddalone; 



 4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz 
tego dziecka. 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek 
rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie( wysokość zasiłku rodzinnego aktualna 
od dnia 01.11.2012).  

      - 77 zł na dziecko do 5 lat,        
     - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat, 
     - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat. 

  
Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, 
jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu 
wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres: 

 1) 24 miesięcy kalendarzowych; 

 2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 
urodzonym podczas jednego porodu; 

 3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie 
przysługuje, jeżeli: 

 1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 
pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 

 2) osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, 
która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                        
z urlopu wychowawczego; 

 3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym                  
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki 
przez więcej niż 5 dni  w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie 
opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem; 

 4) osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku 
macierzyńskiego. 

Wysokość dodatku – 400 zł miesięcznie. 



2. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie 
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego                         
z rodziców dziecka, ponieważ: 

 1) drugi z rodziców dziecka nie żyje; 

 2) ojciec dziecka jest nieznany; 

 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 
oddalone. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie pełnoletniej 
uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub                    
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich 
strony. 

Kwota dodatku wynosi miesięcznie 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 na wszystkie 
dzieci w rodzinie. Na dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się  o 80 zł, nie więcej jednak niż 160zł                       
na wszystkie dzieci w rodzinie.  
 
3. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na 
następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego. Kwota dodatku wynosi 80 zł 
miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. 
 
4.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wysokość dodatku – jednorazowo 
1000 zł 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce 
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także 
osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub 
kształceniem dziecka w wieku: 

 1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2)powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje 
miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko do 5 roku życia, 80 zł na dziecko powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 24 roku życia. 
 
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej 
się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku 
szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie 
przedszkolne. 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. Kwota dodatku - 
jednorazowo 100 zł  

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, a także osobie uczącej się: 

 1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny                            
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum - w przypadku dziecka lub 
osoby uczącej się − legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności albo 

 2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły − w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły 
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do 
czerwca następnego roku kalendarzowego). 

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania wynosi 90 zł miesięcznie, 
dodatek z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w , której znajduje się 
szkoła wynosi 50 zł miesięcznie. 
 
 

W przypadku wystąpienia: 

 1) zmian w liczbie członków rodziny, 

 2) uzyskania dochodu związanego z: 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,  
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło,  
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku                                  
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,  
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., 

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub 
pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

 3) innych niż wymienione w pkt 1 i 2 zmian mających wpływ na prawo do świadczeń 
rodzinnych 



− osoba jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 
świadczenia rodzinne. 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 

Od dnia 01.01.2013r. nastąpiła zmiana zasad ubiegania się o jednorazową zapomogę                                      

z tytułu urodzenia się dziecka. 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w 
wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł miesięcznie. 
Pod pojęciem dochodu rozumie się: dochód rodziny, który oznacza sumę dochodów 
członków rodziny. 
Dochód członka rodziny – to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym 2014/2015 tj. od 
dnia 01.11.2014r. do dnia 31.10.2015r. brany jest pod uwagę dochody z 2013r. Dochód 
ustalany jest w taki sam sposób, jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na dziecko. 
 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod 
opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w 
których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania 
prawa do świadczeń rodzinnych.  

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby 
uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,                      
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa 
do świadczeń rodzinnych. 

Do dochodu wliczany jest również dochód z gospodarstwa rolnego. Zgodnie                              
z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014r.w 
sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. dochód ten w 2013 r. wyniósł 2869 zł,  tj. 239,08 zł  
miesięcznie (przelicznik brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu za 2013r. – dotyczy okresu 
zasiłkowego 2014/2015) 

 
Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 



urodzenia się dziecka, którego wzór jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 3). 

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 opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z 
tytułu urodzenia się dziecka;  
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka  
3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:  
a) zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy;  

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy;  

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
 
f) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej,  

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,  



i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 
wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed 
mediatorem:  
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub  
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,  
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu,  

l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 
miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,  
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
4) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 i Nr 191, poz. 1133 
oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;  
5) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo 
akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej 
dziecko  
6) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym  w sprawie o przysposobienie dziecka;  
7) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka  
8 ) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

 
Zapomoga 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.  
Wzór powyższego zaświadczenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do 



dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego 
pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). 
 
 

Zasiłek pielęgnacyjny  

przysługuje niezależnie od dochodów w wysokości 153 zł miesięcznie : 
 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. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także 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: 

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. oznacza to 
dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, 
zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną 

szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie  osobie uprawnionej 
do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 
1227, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw, 

- jeżeli członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków 
związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy                     
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy                                 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający 
zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 
w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji  − koniecznością ich 
zwrotu. 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 
 

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 w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób 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.  
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 
warunki: 
1)   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
2)   nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3)   nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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 przysługuje w okresie: 
1)   od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - w wysokości 1.200,00 miesięcznie. 
2) od dnia 1 stycznia 2016 r. -  w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie. 
W kolejnych latach kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlegać będzie corocznej 
waloryzacji od dnia 1 stycznia. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w 
wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia 
zaokrągla się do 10 groszy w górę. 
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, świadczenia pielęgnacyjnego lub 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów;  
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, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;  
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;  
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.  
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na 
podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest 
określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 
stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 3) 
 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;  

2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;  

3) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w 
niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;  
4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego. 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 
pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w 
art. 17 ustawy, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o 
przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), w celu weryfikacji 
okoliczności, o których mowa w art. 17. 
Prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala z urzędu wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do 
świadczenia pielęgnacyjnego. 
Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający 
świadczenie pielęgnacyjne o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1173326&full=1


W przypadku, gdy o świadczenia pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników 
bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:  
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;  
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.  
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w 
gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem 
złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  

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 oraz z 
2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:  

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  
1) – w celu 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 samodzielnej 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, o której mowa w art. 5 ust. 2 tj. od 01.11.2014r. wynosi ona 664,00 zł 
miesięcznie na członka. 

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 
specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 
zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 
specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków 
rodziny:  
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:  
a) osoby wymagającej opieki,  
b) rodziców osoby wymagającej opieki,  
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,  
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,  
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do 
ukończenia 25. roku życia  
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka 



posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego 
tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz 
 
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:  
a) osoby wymagającej opieki,  
b) małżonka osoby wymagającej opieki,  
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,  
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do 
ukończenia 25. roku życia  

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko  

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę 
znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.24)), uwzględnia się dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny 
zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w 
wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku 
zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 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, 
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów,  
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej spokrewnionej, w 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, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;  
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;  



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. 

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się 
na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, którego wzór 
jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 3 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 3) 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy  

2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:  
a) zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,  

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy,  

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy;  

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
 
f) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej,  

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,  

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  



j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 
wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed 
mediatorem:  
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub  
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,  
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu,  

l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 
miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,  
 
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
 3) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 i Nr 191, poz. 1133 
oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;  
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;  

5) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w 
niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;  
 
6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego.  

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 
celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, przyznania w/w zasiłku. 
Aktualizację wywiadu, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na 
który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 
miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków dot. 
sprawowania opieki nad osobą jej wymagającą. 
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników 
bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:  



1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;  
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.  
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy                     
w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym 
oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji − koniecznością ich 
zwrotu. 

 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
 

Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm), oznacza utratę dochodu 
spowodowaną:  
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło,  
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego,  
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.9)),  
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 
do tych świadczeń; 
 
WAŻNE ! 
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

 
Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza to uzyskanie dochodu 
spowodowane:  
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,  



b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 
na podstawie umowy o dzieło,  
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,  
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 

WAŻNE! 
 

W przypadku uzyskania dochodu przez członków rodziny w trakcie okresu 
zasiłkowego, osoba otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego 
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy). 
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz 
z ustawowymi odsetkami (art. 30 ust. 1, 8). 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod 
opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy,                  
w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania 
prawa do świadczeń rodzinnych. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby 
uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,                          
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa 
do świadczeń rodzinnych. 
 
 
 
WAŻNE ! 
 

W sytuacji, gdy któryś z członków rodziny zatrudniony jest za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej w państwie będącym członkiem UE i EOG, instytucją właściwą do wypłaty świadczeń 
rodzinnych jest Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Kielcach lub właściwa Instytucja 
Łącznikowa za granicą w kraju zatrudnienia. 
 


