ŚWIADCZENIA RODZINNE
ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny
Od dnia 1 listopada 2016 roku 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 w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
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 (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w
związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową
prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez
dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki
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 albo w
rodzinie 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;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium
dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny 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 przeciętny miesięczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00
zł.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
JEDNORAZOWA ZAMOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe
zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych (poz. 1255).

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy
spełnione jest kryterium dochodowe, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania
dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Kwota kryterium dochodowego

podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne
jest wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek
udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób
będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły
dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną,
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy
od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez
dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez

rozpoznania.
Przy składaniu wniosku niezbędne są m.in.: dokument stwierdzający tożsamość
wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły zostać
dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów),
zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później
niz od 10 tygodnia ciąży oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
Bliższe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce
zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres
przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym,
wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości
organu do wydania decyzji w sprawie.

Do wniosku należy dołączyć:
o

o

o
o
o
o

o

oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w
przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć
zupełny odpis aktu urodzenia);
zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną
potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od
opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających
opodatkowaniu za 2015 rok;
oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w
hektarach przeliczeniowych;
dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze
wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2015 rok lub
oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2015
rok.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie
dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką
prawną lub opieką faktyczną.
W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym
jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie
przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.

