Zasiłek rodzinny dodatki do zasiłku

Zasiłek rodzinny
To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków
związanych z jego utrzymaniem.
Wysokość Zasiłku
95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

Komu przysługuje zasiłek rodzinny

•
•
•
•

rodzicom dziecka ,
opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim
opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców
(dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub
zobowiązani są płacić alimenty.

Ograniczenia wiekowe do zasiłku.
do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku
maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli
kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia
przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Kryterium dochodowe
miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się
nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.
gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub
niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:
miesięczny dochód rodziny lub
764 zł w przeliczeniu na osobę

•
•

takiej

osoby

nie

w

przypadku

przekracza

kwoty

zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku
dochodowego,
spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania
zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie
będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest
już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.
Szczegółowe informacje o tym, kiedy jeszcze zasiłek rodzinny nie przysługuje,
znajdą Państwo tutaj.

Procedury ubiegania się o zasiłek
Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego składa się

w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo
w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to
właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Uwaga Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia
również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo
pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej
lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana
została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie

Do wniosku należy dołączyć:
1. jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
2. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie Państwa rodziny:
• w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy
zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy
pamiętać, że chodzi tu od dochód uzyskany w roku kalendarzowym
poprzedzającym ten, w którym ubiegają się skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający Państwo o świadczenie)
lub oświadczenie o dochodach,
• jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie
innych przepisów, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też
dochód z gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych
dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj lub w urzędzie,
który w Państwa gminie przyznaje świadczenia rodzinne.
3. oraz:
• w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko
kontynuuje naukę,
• w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności,

•
•
•

w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu
rodziców,
w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty
pobytu,
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu
prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię
aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Uwaga Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach podmiot
realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów
niż wymienione.
Szczegóły odnośnie wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać
również w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych (np. urzędzie
dzielnicy, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce
organizacyjnej gminy) w swoim miejscu zamieszkania.

Ważne Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne
wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14
dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty,
ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.
Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni.

Uwaga Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do
zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka
Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot
wypłacający zasiłek.
Prosimy mieć też na uwadze, że urząd ustalający Państwa prawo do świadczeń
rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w
sytuacjach wątpliwości.

Od kiedy zasiłek.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym
złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1
listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wypłata zasiłku
Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który
został on przyznany. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o
ustalenie prawa do niego złożyliście Państwo po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek
za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożyliście Państwo wniosek (w przypadku
wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca
czerwca).

Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy
(przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego
roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z
dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca
listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a
30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia
Kto otrzymuje zasiłek
1) dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,
2) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
sprawowana jest nad nim opieka zastępcza,
3) osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego
na własne dziecko,
5) dziecko wychowuje
rzecz tego dziecka od
rodziców tego dziecka
alimenty od drugiego

samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na
jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z
nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o
z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z
rodziców do alimentów 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 międzynarodowe stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się o
następujące dodatki do tego zasiłku:

.

•

dodatek z tytułu urodzenia się 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.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

To dodatek dla rodziców lub opiekunów którym urodziło się dziecko oraz
opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.
Uwaga Dodatek przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub
adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji).
Komu przysługuje dodatek.
mamie lub tacie dziecka,
•
•

opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dodatek nie został przyznany jego
rodzicom lub opiekunowi prawnemu..

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
•
•

mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,
mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
pozostawała pod opieką medyczną (warunek ten nie dotyczy oczywiście osób
będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które
dziecko adoptowały).

Kryteria przyznania..

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
zasiłkiem rodzinnym.

można otrzymać tylko razem z

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia się
dziecka należy złożyć nie później niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku
życia.
Zasada ta dotyczy również rodziców, którzy dziecko adoptowali, jego opiekunów
prawnych oraz faktycznych.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego znajduje się

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka .

Do wniosku dołączyć:

•

zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub
położną (punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka, a także tych , a także tych, które dziecko adoptowały)

Wypłata świadczenia
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest jednorazowo. (tzw. Becikowe – w
kwocie 1.000,00 zł)

Uwaga Wzory formularzy wniosku i innych niezbędnych dokumentów . Mogą
Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy
społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna,
przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum
sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.

Wysokość świadczenia.
400 zł miesięcznie

Komu przysługuje

Przybywającym na urlopie wychowawczym:
1. Mamie lub tacie dziecka,
2. Opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną
opieką,
3. Opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej,
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu
wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

Uwaga Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio
przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6
miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub
wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem.
Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce
całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym),
z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem
niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).
Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać
razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa
do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie
Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do
zasiłku
rodzinnego znajduje
się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).
W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku trzeba
dołączyć:
•
•

•

zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o
okresie, na jaki został on udzielony,
zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego,
zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń
społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej,
która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.

Wypłata świadczenia

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym.
Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na
ten temat znajdziecie Państwo tutaj

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów,
którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób
uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.

Wysokość świadczenia.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
przysługuje
w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na
wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.
W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga
jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo –
340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu
wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż
dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 80 zł na trzecie i następne dzieci
uprawnione do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na temat tego dodatku
znajdziecie Państwo tutaj.

Komu przysługuje
1. Mamie lub tacie dziecka,
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka, (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej,
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
3. Opiekunowi prawnemu dziecka,
wychowującym je samotnie, jeżeli nie zasądzono alimentów na rzecz tego dziecka od
drugiego z jego rodziców (dotyczy sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje

albo ojciec dziecka jest nieznany) lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego
z rodziców dziecka,
4. Pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole
wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją.

Uwaga Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o
niego nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o
świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się:
pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego
dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego
świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.
Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).
W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka do wniosku trzeba dołączyć:
•

kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku
gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,

•

•

kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec
dziecka
jest
nieznany
lub
odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców – w przypadku gdy taki wyrok
został wydany.

Wypłata Świadczenia.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc,
razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący
świadczenia.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywane w rodzinie
wielodzietnej
.
Wysokość świadczenia
95 zł miesięcznie na dziecko

Uwaga Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego.

Komu przysługuje.
1. Mamie albo tacie dziecka,
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej,
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
3. Opiekunowi prawnemu dziecka.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi
samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem
rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).

Wypłata świadczenia.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacany jest co
miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym, na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione
do zasiłku rodzinnego. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący
świadczenia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz
niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych
wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

Wysokość świadczenia
90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia
110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia

Komu przysługuje
1. Mamie albo tacie dziecka,
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej,
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
3. Opiekunowi prawnemu dziecka,
4. Osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu
rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Przysługuje na dziecko:
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia przez nie 16 lat
lub
z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
również po skończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.
Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi
samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem
rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).

> W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku trzeba dołączyć:
•

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności dziecka.

Wypłata świadczenia
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany jest
co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot
realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na
częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego
zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w
której się ona znajduje
Wysokość świadczenia
113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje
miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Uwaga Prosimy pamiętać, że w tym przypadku dodatek ten nie będzie przysługiwać,
jeżeli dziecko nie jest tymczasowo zameldowane w bursie, internacie (lub innym
miejscu) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejscowość
stałego zamieszkania.
69 zł miesięcznie na dziecko – w przypadku dojazdu do szkoły w innej
miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym)
ze swojego miejsca zamieszkania.

Komu przysługuje.

1. Mamie albo tacie dziecka,
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej,
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
3. Opiekunowi prawnemu dziecka,
4. Osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu
rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia aliment

Od kiedy i na jaki czas?
Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy
od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go
otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o
przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne,
znajdziecie Państwo tutaj.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku trzeba dołączyć:
•
•

zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem
zamieszkania,
zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie
ucznia poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy to oczywiście przypadku
dojazdu do szkoły ze swojego miejsca zamieszkania).

Wypłata świadczenia

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki
(od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na
częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub nauki dziecka w „zerówce".

Wysokość świadczenia
100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym

Komu przysługuje.
1Mamie albo tacie dziecka,2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie
faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego
dziecka).
3. Opiekunowi prawnemu dziecka,
4. Osobie uczącej się.
Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:
mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego
świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.
Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego trzeba złożyć do 31 października tzn. do dnia
zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo
przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce".

Uwaga Prosimy pamiętać, że wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również
podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim
urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce
organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń
rodzinnych w danej gminie).
Wypłata świadczenia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacany jest raz w roku.

Źródło: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/zasilek-rodzinny

