
ZASIŁEK RODZINNY

Ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  ich  wypłata  następują  odpowiednio  na
wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego
dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub
innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej
wniosek.

Zasiłek  rodzinny  ma  na  celu  częściowe  pokrycie  wydatków  na  utrzymanie  dziecka  i
przysługuje 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.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej,  jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest
m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł. 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. 

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków
rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji
dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.  W przypadku uzyskania dochodu prawo do
świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się powiększonego
o uzyskany dochód spowodowany:

• 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, 
• uzyskaniem  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się na wniosek osoby uprawnionej 
na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód 
spowodowany:

• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
• utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
• utratą  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,  z  wyłączeniem  pracy  wykonywanej  na

podstawie umowy o dzieło, 



• utratą  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego
świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub  renty,  renty  rodzinnej  lub  renty
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego, 

• wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
• utratą  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej

do tych świadczeń. 

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. 

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 nie przysługuje, jeżeli:

-  dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

-  dziecko  zostało  umieszczone  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie  (dom
pomocy  społecznej,  placówka  opiekuńczo-wychowawcza,  młodzieżowy  ośrodek
wychowawczy,  schronisko dla  nieletnich,  zakład  poprawczy,  areszt  śledczy,  zakład  karny,
zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-leczniczy) albo w rodzinie zastępczej;

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na
rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec  dziecka  jest  nieznany,  powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od
drugiego z rodziców zostało oddalone,  sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych  kosztów  utrzymania  dziecka  i  nie  zobowiązał  drugiego  z  rodziców  do
świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE DODATKI

● Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jednorazowo, w
wysokości  1.000,00 zł. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do
ukończenia  przez  dziecko  pierwszego  roku  życia,  jeżeli  nie  został  przyznany  rodzicom  lub



opiekunowi  prawnemu dziecka.  Dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka  przysługuje,  jeżeli  kobieta
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

● Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu,
uprawnionemu  do  urlopu  wychowawczego,  nie  dłużej  jednak  niż  przez  okres:  -  24  miesięcy
kalendarzowych,  36  miesięcy  kalendarzowych,  jeżeli  sprawuje  opiekę  nad  więcej  niż  jednym
dzieckiem  urodzonym  podczas  jednego  porodu,  72  miesięcy  kalendarzowych,  jeżeli  sprawuje
opiekę  nad  dzieckiem legitymującym  się  orzeczeniem o  niepełnosprawności  albo  o  znacznym
stopniu  niepełnosprawności.  Dodatek  przysługuje  w wysokości  400,00 zł miesięcznie.  Dodatek
przysługujący  za  niepełne  miesiące  kalendarzowe  wypłaca  się  w  wysokości  1/30  dodatku
miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do
10 groszy w górę

Dodatek nie  przysługuje osobie,  która:  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego  pozostawała  w  zatrudnieniu  przez  okres  krótszy  niż  6  miesięcy,  podjęła  lub
kontynuuje  zatrudnienie  lub  inną  pracę  zarobkową,  która  uniemożliwia  sprawowanie  osobistej
opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,  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.

● Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek  przysługuje  samotnie  wychowującym  dziecko  matce  lub  ojcu,  opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  drugiego  z  rodziców  z  następujących  powodów:  drugi  z
rodziców  dziecka  nie  żyje;  ojciec  dziecka  jest  nieznany;  powództwo  o  ustalenie  świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie
uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją. Kwota dodatku wynosi miesięcznie:

- 193,00 zł 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 160,00 zł na wszystkie dzieci.

● Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek  przysługuje  w  wysokości  95,00  zł miesięcznie  matce  lub  ojcu,  opiekunowi
faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka,  na  trzecie  i  na  następne  dzieci
uprawnione do zasiłku rodzinnego.



● Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku
rodzinnego  na  pokrycie  zwiększonych  wydatków  związanych  z  rehabilitacją  lub  kształceniem
dziecka  w  wieku:  do  ukończenia  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o
niepełnosprawności;  powyżej  16 roku życia  do ukończenia 24 roku życia,  jeżeli  legitymuje się
orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.  Kwota  dodatku
wynosi miesięcznie  90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub  110,00 zł na
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

● Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na
dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku w
wysokości 100,00 zł.

● Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, w wysokości:

-  113,00  zł miesięcznie  na  dziecko  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,

- 69,00 zł miesięcznie na dziecko 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.

Aby skorzystać z dodatków należy przede wszystkim mieć prawo do zasiłku rodzinnego.
Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków związanych z
tytułem (powodem) przyznania dodatku.

Jednocześnie  można  pobierać  kilka  rodzajów  dodatków  rodzinnych  realizowane  są  trzy
rodzaje świadczeń opiekuńczych.


