
Biblioteczka dla Osób Niepe∏nosprawnych

ÂWIADCZE¡
POZNAJ 5 RODZAJÓW

RODZINNYCH

Stan prawny na dzieƒ 12 listopada 2007



Autor: 
Julita KaraÊ-Gasparska

Korekta: 
Ewa Kniazio∏ucka

Opracowanie graficzne: 
Monika Duliasz

Opracowanie redakcyjne: 
Dorota Starzyƒska

Przygotowanie do druku: 
Magdalena Borek

© Copyright by Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

Publikacja jest bezp∏atna

Wszelkie prawa zastrze˝one. Ka˝da reprodukcja lub adaptacja ca∏oÊci lub cz´Êci niniejszej publikacji, 

i to niezale˝nie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, 

nagraƒ fonograficznych itp.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

EAN 9788389681379

ISBN 83-89681-37-4

Wydawca:
Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, 

ul. Dzielna 1, 

00-162 Warszawa, 

tel. 022 635 13 30

Publikacja wspófinansowana ze Êrodków 

Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe∏nosprawnych

oraz Miasta st. Warszawy

MIASTO

STO¸ECZNE

WARSZAWA



POZNAJ 5 RODZAJÓW
ÂWIADCZE¡ 
RODZINNYCH

Julita KaraÊ-Gasparska

Stan prawny na dzieƒ 12 listopada 2007



DOTYCHCZAS W SERII 
UKAZA¸Y SI¢: 

ABC... DLA ARCHITEKTA

ABC... DLA NIEPE¸NOSPRAWNEGO 
PRACOWNIKA I PRACODAWCY

ABC... DLA PACJENTA

AKTYWNIE SZUKAM PRACY

CO TRZEBA WIEDZIEå O KRUS

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW 
U˚YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 

– TEORIA I NARZ¢DZIA

JAK DOSTOSOWAå BUDYNEK

JAK ROZPOCZÑå I PROWADZIå 
W¸ASNÑ DZIA¸ALNOÂå 

GOSPODARCZÑ

OCHRONA PRAW 
NIEPE¸NOSPRAWNEGO 

KONSUMENTA

ODSZKODOWANIA – PORADNIK 
OSOBY POSZKODOWANEJ

OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNE 
– OD REHABILITACJI DO PRACY

PROJEKTOWANIE DLA WSZYSTKICH

REHABILITACJA ZAWODOWA 
I SPO¸ECZNA ORAZ ZATRUDNIANIE 

– WYCIÑG Z USTAWY 
I KOMENTARZE

WSZYSTKO, CO POWINIENEÂ
WIEDZIEå O EMERYTURACH 

I RENTACH



SPIS TREÂCI

Wst´p .....................................................................................................................4

I Komu przys∏ugujà Êwiadczenia rodzinne? ................................................5

II Sk∏adanie wniosków o Êwiadczenia rodzinne ........................................5

III Zmiany w rodzinie ........................................................................................6

IV Zasi∏ek rodzinny ............................................................................................7
1. Komu przys∏uguje zasi∏ek rodzinny? .......................................................8
2. Komu nie przys∏uguje zasi∏ek rodzinny? ...............................................10
3. Ile wynosi zasi∏ek rodzinny? ...................................................................11
4. Jak ustaliç dochód rodziny? ....................................................................11
5. Jak ustaliç dochód z gospodarstwa rolnego? ........................................18
6. Utrata i uzyskanie dochodu ....................................................................18
7. Wymagane dokumenty ............................................................................23

V Dodatki do zasi∏ku rodzinnego .................................................................25
1. Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka .....................................................25
2. Dodatek z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego ......................................................................26
3. Dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka .......................28
4. Dodatek z tytu∏u wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej ........................................................................30
5. Dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka 

niepe∏nosprawnego .................................................................................31
6. Dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego .....................................32
7. Dodatek z tytu∏u podj´cia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania .................................................................32

VI Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia dziecka 
(tzw. becikowe) ..........................................................................................33

VII Âwiadczenia opiekuƒcze ...........................................................................35
1. Zasi∏ek piel´gnacyjny ..............................................................................35
2. Âwiadczenie piel´gnacyjne .....................................................................37

VIII Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia dziecka 
wyp∏acana przez gminy .............................................................................38

IX Podstawa prawna ......................................................................................38



!

4 Poznaj 5 rodzajów Êwiadczeƒ rodzinnych

Wst´p

Osoby samotnie wychowujàce dzieci,
rodziny wielodzietne, rodziny, w któ-
rych jest osoba niepe∏nosprawna, czy
rodziny, gdzie sà osoby bez pracy,
cz´sto nie majà wystarczajàcych
Êrodków finansowych na zaspokoje-
nie swoich podstawowych potrzeb
˝yciowych. Aby w miar´ normalnie
funkcjonowaç muszà wi´c otrzymy-
waç pomoc finansowà. Pomoc ta tra-
fia do nich od ró˝nych organizacji,
ale tak˝e od paƒstwa.
Osoby, które majà niskie dochody,
mogà liczyç na przys∏ugujàce im
od paƒstwa Êwiadczenia pieni´˝ne.
Te Êwiadczenia to:
1. Zasi∏ek rodzinny
2. Dodatki do zasi∏ku rodzinnego
(dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka, 
dodatek z tytu∏u opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, dodatek z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka,
dodatek z tytu∏u wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, do-
datek z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilita-
cji dziecka niepe∏nosprawnego, doda-
tek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolne-
go, dodatek z tytu∏u podj´cia przez

dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania)
3. Jednorazowa zapomoga z tytu∏u
urodzenia si´ dziecka (tzw. becikowe)
4. Âwiadczenia opiekuƒcze, czyli za-
si∏ek piel´gnacyjny i Êwiadczenie
piel´gnacyjne
5. Jednorazowa zapomoga z tytu∏u
urodzenia si´ dziecka wyp∏acana
przez gminy.

Uwaga:
Tylko te osoby, które majà prawo do za-
si∏ku rodzinnego (punkt 1), mogà ubie-
gaç si´ równie˝ o wyp∏at´ wymienio-
nych w punkcie 2 siedmiu dodatków
do tego zasi∏ku. Przyk∏adowo warun-
kiem otrzymania np. dodatku z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka
jest otrzymywanie zasi∏ku rodzinnego.
Pozosta∏e Êwiadczenia nie sà zwiàzane
z prawem do zasi∏ku rodzinnego.

W opracowaniu znajdziesz informa-
cje dotyczàce Êwiadczeƒ i dowiesz
si´, czy ci przys∏ugujà oraz co trze-
ba zrobiç, abyÊ – b´dàc osobà
uprawnionà do ich otrzymywania –
uzyska∏ je.
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Wniosek o Êwiadczenia rodzinne
sk∏adasz w urz´dzie gminy lub mia-
sta w∏aÊciwym ze wzgl´du na twoje
miejsce zamieszkania. W praktyce
przyznawaniem Êwiadczeƒ zajmujà
si´ cz´sto oÊrodki pomocy spo∏ecznej

i to ich pracownicy przyjmujà wnio-
ski. Pami´taj, ˝e prawo do Êwiadczeƒ
rodzinnych jest ustalane poczàwszy
od miesiàca, w którym wp∏ynà∏
wniosek z prawid∏owo wype∏niony-
mi dokumentami. A zatem, im wcze-

Wszystkie wymienione wy˝ej Êwiad-
czenia (z wyjàtkiem becikowego) przy-
s∏ugujà tylko wtedy, gdy rodzina, która
wychowuje dzieci, ma bardzo niskie do-
chody, nie ma ich wcale lub gdy w ro-
dzinie jest osoba niepe∏nosprawna.
Przys∏ugujà one:
• obywatelom polskim
ale tak˝e:
• niektórym cudzoziemcom np. prze-

bywajàcym w Polsce na podstawie
zezwolenia na osiedlenie si´, czy
posiadajàcym status uchodêcy, jeÊli
mieszkajà w Polsce razem z cz∏on-
kami rodzin.

Aby móc ubiegaç si´ o te Êwiadczenia,
cudzoziemcy muszà jednak zamiesz-

kiwaç w Polsce przez okres zasi∏kowy,
w którym pobierane jest Êwiadczenie. 

Przyk∏ad:
Ahmed jest obywatelem Czeczenii, ma
status uchodêcy, ale od dwóch lat
mieszka wraz z ˝onà i dwójkà ma∏ych
dzieci (4 lata i 7 lat) w Polsce. ˚ona Ah-
meda zajmuje si´ domem i dzieçmi, po-
nadto w grudniu 2006 r. urodzi∏a trze-
cie dziecko. Dochód rodziny Ahmeda
wynosi obecnie nieca∏e 500 z∏ miesi´cz-
nie na cz∏onka rodziny. W takiej sytu-
acji Ahmed mo˝e ubiegaç si´ o Êwiad-
czenia rodzinne na swoje dzieci.

Z wnioskiem o Êwiadczenia rodzinne
na dziecko mo˝e wystàpiç tylko jed-
na z uprawnionych osób. Je˝eli z wnio-
skiem wystàpi wi´cej ni˝ jedna osoba,
Êwiadczenie b´dzie wyp∏acone tej
z nich, która z∏o˝y∏a wniosek jako
pierwsza. Je˝eli dziecko jest wycho-
wywane przez jedno z rodziców,
wtedy Êwiadczenie wyp∏acane jest
temu z rodziców, pod którego opiekà
znajduje si´ dziecko.

I Komu przys∏ugujà Êwiadczenia rodzinne? 

II Sk∏adanie wniosków o Êwiadczenia rodzinne
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Êniej z∏o˝ysz kompletny wniosek,
tym szybciej mo˝esz otrzymaç pie-
niàdze.

Wnioski o Êwiadczenia rodzinne
sk∏adasz zazwyczaj na formularzach,
które udost´pniajà gminy. Mo˝esz je
równie˝ znaleêç na stronie interneto-
wej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej: www.mps.gov.pl.

We wniosku wpisujesz dane dotyczàce:
• osoby wyst´pujàcej o Êwiadczenie

(czyli twoje dane): imi´, nazwisko,
dat´ urodzenia, PESEL, NIP, a w ra-
zie gdy nie nadano ci tych nume-
rów lub jednego z nich – seri´ i nu-

mer dowodu osobistego lub pasz-
portu oraz w razie potrzeby nazw´
organu rentowego wyp∏acajàcego
ci emerytur´ lub rent´, numer eme-
rytury lub renty, lub numer konta
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego

• dzieci pozostajàcych na utrzyma-
niu wnioskodawcy (czyli twoim):
imi´, nazwisko, PESEL, dat´ uro-
dzenia i stan cywilny.

O tym jakie dokumenty powinieneÊ
do∏àczyç do wniosku, dowiesz si´
w dalszej cz´Êci opracowania –
przy omawianiu poszczególnych ro-
dzajów Êwiadczeƒ.

Sytuacja rodziny, w której pobierane
jest Êwiadczenie rodzinne, mo˝e si´
zmieniç. Je˝eli zmiany te wp∏ywajà
na prawo do Êwiadczeƒ, musisz nie-
zw∏ocznie powiadomiç o tym organ,
który wyp∏aca Êwiadczenie. Chodzi tu
o informacje dotyczàce: zmian w licz-
bie cz∏onków rodziny, uzyskania do-
chodu lub innych zmian majàcych
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ rodzin-
nych np. uprawomocnienie si´ wyro-
ku zasàdzajàcego alimenty, ukoƒcze-
nie 18 lat przez dziecko i przerwanie
przez nie nauki, zawarcie przez dziec-
ko zwiàzku ma∏˝eƒskiego, ukoƒczenie
przez dziecko 25. roku ˝ycia, czy uzy-
skanie przez dziecko w wieku do 25 lat
orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci.

Je˝eli jako osoba uprawniona do
Êwiadczeƒ rodzinnych, nie zg∏osisz
zmian w sytuacji rodziny i oka˝e si´,
˝e zmiany te spowodowa∏y utrat´ pra-
wa do pobieranych Êwiadczeƒ, b´-
dziesz musia∏ zwróciç nienale˝nie po-
brane Êwiadczenia. Mo˝e si´ tak˝e
okazaç, ̋ e po zmianie sytuacji w rodzi-
nie prawo do Êwiadczeƒ zacznie ci
przys∏ugiwaç mimo, ˝e wczeÊniej nie
przyznano ci tych Êwiadczeƒ ze wzgl´-
du na to, ˝e nie spe∏nia∏eÊ warunków
do ich uzyskania.
Aby uzyskaç Êwiadczenia rodzinne
powinieneÊ zatem:
1. Sprawdziç, czy Êwiadczenia ci przy-
s∏ugujà (czy spe∏niasz warunki ich
uzyskania)

III Zmiany w rodzinie
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2. Dowiedzieç si´ kto wyp∏aca Êwiad-
czenia rodzinne w gminie, w której
mieszkasz (urzàd gminy lub miasta
albo oÊrodek pomocy spo∏ecznej)
3. PójÊç do tej instytucji, wziàç
do wype∏nienia w domu odpowied-
nie formularze, postaraç si´ uzyskaç
jak najwi´cej informacji co do wy-
maganych dokumentów, porozma-
wiaç z osobà przyjmujàcà wnioski
lub z innà osobà, która udziela in-
formacji
4. Wype∏niç wniosek oraz zgroma-
dziç wszystkie dokumenty i za-
Êwiadczenia
5. Wróciç do instytucji wyp∏acajàcej
Êwiadczenia i z∏o˝yç wype∏niony
wniosek wraz ze zgromadzonymi
dokumentami; pracownik przyjmu-
jàcy wniosek i dokumenty mo˝e
wskazaç na braki, które trzeba b´-
dzie uzupe∏niç.

Celem zasi∏ku rodzinnego jest cz´-
Êciowe pokrycie twoich wydatków
na utrzymanie dziecka. Zasi∏ek ten
przys∏uguje ci wtedy, gdy dochód
na cz∏onka rodziny nie przekracza
miesi´cznie 504 z∏ netto, a gdy
cz∏onkiem rodziny jest dziecko nie-
pe∏nosprawne – 583 z∏ netto, a wi´c
rodziny wychowujàce dzieci niepe∏-
nosprawne mogà otrzymaç zasi∏ek
rodzinny osiàgajàc troch´ wy˝sze
dochody. Chodzi tu o przeci´tny
miesi´czny dochód na cz∏onka two-

jej rodziny uzyskany w roku kalen-
darzowym poprzedzajàcym okres
zasi∏kowy.

Uwaga:
Okresem zasi∏kowym jest okres od
1 wrzeÊnia do 31 sierpnia nast´pne-
go roku kalendarzowego, na jaki
ustala si´ prawo do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych. Od 1 wrzeÊnia 2007 r. roz-
poczyna si´ nowy okres zasi∏kowy,
który b´dzie trwa∏ do 31 sierpnia
2008 r.

IV Zasi∏ek rodzinny
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Pami´taj:
Rodzina to ma∏˝onkowie, rodzice
dzieci, opiekunowie faktyczni dziecka
oraz pozostajàce na utrzymaniu dzie-
ci w wieku do ukoƒczenia 25. roku 
˝ycia, a tak˝e dzieci, które ukoƒczy∏y
25. rok ˝ycia, ale majà orzeczenie
o znacznym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci, je˝eli w zwiàzku z tà niepe∏no-
sprawnoÊcià rodzinie przys∏uguje
Êwiadczenie piel´gnacyjne. Do cz∏on-
ków rodziny nie zaliczasz natomiast
dziecka pozostajàcego pod opiekà
opiekuna prawnego, dziecko pozosta-
jàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim, a tak-
˝e pe∏noletniego dziecka majàcego
w∏asne dziecko.

Przy ustalaniu prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego w okresie zasi∏kowym
(trwajàcym od 1 wrzeÊnia br. do 31
sierpnia 2008 r.) uwzgl´dniany jest
dochód na osob´ w rodzinie uzyskany
w 2006 r.

Przyk∏ad:
Anna i Krzysztof B. mieszkajà wraz
ze swoimi dzieçmi w domu dziad-
ków Anny. Prowadzà razem z dziad-
kami wspólne gospodarstwo domo-
we. Poniewa˝ jednak przepisy
o Êwiadczeniach rodzinnych nie zali-
czajà dziadków do cz∏onków rodziny,
kwot otrzymywanych przez nich
emerytur Anna i Krzysztof nie wliczà
do dochodu, od którego zale˝y pra-
wo do zasi∏ku rodzinnego, o który
zamierzajà si´ ubiegaç.

1. Komu przys∏uguje zasi∏ek rodzinny?
Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje:

a) rodzicom, jednemu z rodziców al-
bo opiekunowi prawnemu dziecka
b) opiekunowi faktycznemu dziecka
c) osobie uczàcej si´.

Pami´taj:
Dziecko to zarówno dziecko w∏asne,
jak i dziecko ma∏˝onka, dziecko przy-
sposobione (czyli adoptowane) oraz
dziecko, w sprawie którego toczy si´
post´powanie o przysposobienie
(adopcj´) lub dziecko znajdujàce si´
pod opiekà prawnà.
Opiekun faktyczny dziecka to oso-
ba, która faktycznie opiekuje si´
dzieckiem i która wystàpi∏a z wnio-
skiem do sàdu rodzinnego o przy-
sposobienie (adopcj´) dziecka.
Opiekun prawny to osoba, która ma
pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych i mo˝e podejmowaç dzia∏ania
m.in. przed organami prawa w imie-
niu i na rzecz osoby pozostajàcej
pod jej opiekà prawnà. 

Przyk∏adowo rodzice dziecka sà 
jego opiekunami prawnymi a˝ do
czasu, gdy dziecko stanie si´ pe∏no-
letnie (z zasady jest to wiek 18 lat).

Pami´taj:
Osoba uczàca si´ to osoba, która jest
pe∏noletnia, która uczy si´ i która nie
pozostaje na utrzymaniu rodziców
w zwiàzku z ich Êmiercià, w zwiàzku
z wyrokiem sàdu lub ugodà sàdowà
prawa do alimentów z ich strony.

Je˝eli wniosek o zasi∏ek rodzinny
na dziecko sk∏adasz jako jedna z osób
wymienionych w punktach a lub b,
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czyli jesteÊ jednym z rodziców, opie-
kunem prawnym dziecka albo opie-
kunem faktycznym dziecka, zasi∏ek
taki przys∏uguje ci do ukoƒczenia
przez dziecko:
• 18. roku ˝ycia
• nauki w szkole, jednak nie d∏u˝ej

ni˝ do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia
• 24. roku ˝ycia, je˝eli dziecko konty-

nuuje nauk´ w szkole lub w szkole
wy˝szej i ma orzeczenie o umiar-
kowanym lub znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.

Pami´taj:
Status szko∏y posiada szko∏a podsta-
wowa, gimnazjum, szko∏a ponad-
podstawowa, i ponadgimnazjalna
oraz szko∏a artystyczna, w której
jest realizowany obowiàzek szkolny
i obowiàzek nauki, a tak˝e specjalny
oÊrodek szkolno-wychowawczy dla
dzieci i m∏odzie˝y wymagajàcych
stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania
oraz oÊrodek umo˝liwiajàcy dzie-
ciom i m∏odzie˝y upoÊledzonym
umys∏owo w stopniu g∏´bokim reali-
zacj´ obowiàzku szkolnego i obo-
wiàzku nauki. 
Studia nie sà wi´c traktowane jako
nauka w szkole.

Je˝eli natomiast wniosek o zasi∏ek
rodzinny sk∏adasz jako osoba wy-
mieniona w punkcie c, czyli osoba
uczàca si´ w szkole lub w szkole
wy˝szej, zasi∏ek rodzinny przys∏u-
guje ci nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia
24. roku ˝ycia.

Przyk∏ady:
Hanna R. ma córk´ Joann´, która ma 20
lat i studiuje na III roku Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Joanna nie ma
orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci, wi´c
mimo bardzo niskich dochodów
na osob´ w rodzinie pani Hanny R.,
na Joann´ nie przys∏uguje zasi∏ek ro-
dzinny. Nauka w szkole wy˝szej nie da-
je bowiem prawa do pobierania zasi∏-
ku rodzinnego na studiujàce dziecko.
Jan P. ma 21 lat, studiuje zaocznie
na II roku Akademii Górniczo-Hutni-
czej i jednoczeÊnie pracuje na pó∏ eta-
tu. Jan P. utrzymuje si´ sam, jego ro-
dzice nie ˝yjà. W 2006 r. przeci´tny
miesi´czny dochód Jana P. wyniós∏
502 z∏. Jako osoba uczàca si´ (Jan P.
jest pe∏noletni, uczy si´ i nie pozosta-
je na utrzymaniu rodziców w zwiàz-
ku z ich Êmiercià), Jan P. mo˝e ubiegaç
si´ o zasi∏ek rodzinny. Nie jest tutaj
istotne, ˝e Jan P. studiuje zaocznie.
Razem z Janem P. studiuje El˝bieta
S., która skoƒczy∏a 24 lata w marcu
2007 r. Poniewa˝ ma znacznà wad´
wzroku, posiada orzeczenie o umiar-
kowanym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci. Niestety mimo trudnej sytuacji
finansowej i niskich dochodów ro-
dziny, El˝bieta S. od kwietnia 2007 r.
nie otrzymuje ju˝ zasi∏ku rodzinne-
go, gdy˝ w poprzednim miesiàcu
ukoƒczy∏a 24. rok ˝ycia.

Szko∏a wy˝sza to uczelnia w rozu-
mieniu przepisów Prawo o szkolnic-
twie wy˝szym, a tak˝e kolegium na-
uczycielskie, nuuczycielskie kole-
gium j´zyków obcych oraz kolegium
pracowników s∏u˝b spo∏ecznych.
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Prawo do zasi∏ku rodzinnego nie jest
uzale˝nione od tego, czy nauka
w szkole trwa∏a nieprzerwanie.

Przyk∏ad:
Syn Anny W. ma obecnie 20 lat
i od wrzeÊnia 2005 r. uczy si´ w tech-
nikum wieczorowym, jednak wcze-
Êniej (od czerwca 2004 r.) mia∏
po skoƒczeniu szko∏y zawodowej
rocznà przerw´ w nauce. Syn Anny
W. skoƒczy∏ 18 lat w paêdzierniku
2005 r., a wi´c podczas przerwy
w nauce, mia∏ 17 lat. Na dziecko
w wieku powy˝ej 18. roku ˝ycia, któ-
re uczy si´ w szkole, przys∏uguje za-
si∏ek rodzinny do ukoƒczenia przez
nie 21. roku ˝ycia. Technikum jest
szko∏à ponadgimnazjalnà, wi´c na-
uka w takiej szkole (niezale˝nie
od tego, czy jest to szko∏a wieczoro-
wa, czy dzienna) uprawnia Ann´ W.
do tego, aby na syna uczàcego si´
w takiej szkole pobieraç zasi∏ek ro-
dzinny (oczywiÊcie przy spe∏nieniu
kryterium dochodowego).

Brak pe∏noletnoÊci u matki nie jest
przeszkodà w przyznaniu jej Êwiad-
czeƒ rodzinnych na dziecko.

Je˝eli jesteÊ nieletnià matkà, która
skoƒczy∏a 13 lat, to znaczy, ˝e masz
ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych. W takim przypadku
wniosek o Êwiadczenia rodzinne
(np. o zasi∏ek rodzinny, czy o tzw.
becikowe) mo˝esz z∏o˝yç za zgodà
swojego przedstawiciela ustawo-
wego, czyli najcz´Êciej za zgodà
swojego rodzica. Mo˝liwe jest tak˝e

ustanowienie dla twojego dziecka
opiekuna prawnego. Wniosek
o Êwiadczenia rodzinne na to dziec-
ko mo˝e wtedy z∏o˝yç ten opiekun
prawny.

2. Komu nie przys∏uguje zasi∏ek ro-
dzinny
Zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje, je˝eli:
• dziecko lub osoba uczàca si´ pozo-

stajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim
• dziecko zosta∏o umieszczone w in-

stytucji zapewniajàcej ca∏odobo-
we utrzymanie albo w rodzinie za-
st´pczej

• osoba uczàca si´ zosta∏a umiesz-
czona w instytucji zapewniajàcej
ca∏odobowe utrzymanie

• pe∏noletnie dziecko lub osoba uczà-
ca si´ jest uprawniona do zasi∏ku
rodzinnego na w∏asne dziecko.

Przyk∏ad:
Anna i Jan S. mieszkajà z trojgiem
swoich dzieci: Ewà (11 lat), Piotrem
(14 lat) i Justynà (18 lat). Justyna
uczy si´ jeszcze w liceum i w lutym
2007 r. urodzi∏a dziecko, na które
otrzyma∏a zasi∏ek rodzinny. Anna
i Jan S. majà niskie dochody, ale w tej
sytuacji majà prawo do zasi∏ku ro-
dzinnego tylko na dwoje swoich
dzieci (Ew´ i Piotra), gdy˝ Justyna
pobiera zasi∏ek rodzinny na w∏asne
dziecko.

• osobie samotnie wychowujàcej
dziecko nie zostanie zasàdzone
Êwiadczenie alimentacyjne na rzecz
dziecka od jednego rodzica, chyba
˝e:
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– rodzice lub jedno z rodziców dziec-
ka nie ˝yje

– ojciec dziecka jest nieznany
– powództwo o ustalenie Êwiadcze-

nia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zosta∏o oddalone

– sàd zobowiàza∏ jednego z rodzi-
ców do ponoszenia ca∏kowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiàza∏ drugiego z rodziców
do Êwiadczenia alimentacyjnego
na rzecz tego dziecka.

Przyk∏ad:
Olga i Adam D. rozwiedli si´. W wy-
roku rozwodowym sàd przyzna∏ Ol-
dze opiek´ nad córkà, a Adamowi
opiek´ nad synem. Olga D. nie ma
obowiàzku ponoszenia kosztów
utrzymania syna, a Adam D. nie ma
obowiàzku ponoszenia kosztów
utrzymania córki. W tej sytuacji za-
równo Olga, jak i Adam mogà si´
ubiegaç o zasi∏ek rodzinny (jeÊli ma-
jà odpowiednio niskie dochody), ale
ka˝de z nich mo˝e si´ ubiegaç o zasi-
∏ek tylko na to dziecko, które jest
pod jego opiekà.

Pami´taj:
Instytucja zapewniajàca ca∏odobowe
utrzymanie to dom pomocy spo∏ecz-
nej, placówka opiekuƒczo-wycho-
wawcza, m∏odzie˝owy oÊrodek wy-
chowawczy, schronisko dla nieletnich,
zak∏ad poprawczy, areszt Êledczy, 
zak∏ad karny, zak∏ad opiekuƒczo-lecz-
niczy, zak∏ad piel´gnacyjno-opiekuƒ-
czy, szko∏a wojskowa lub inna szko∏a
je˝eli instytucje te zapewniajà nieod-
p∏atnie pe∏ne utrzymanie.

Osoba samotnie wychowujàca dziec-
ko to panna, kawaler, wdowa, wdo-
wiec, osoba pozostajàca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sàdu, osoba rozwiedziona, chy-
ba ˝e wychowuje wspólnie co naj-
mniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3. Ile wynosi zasi∏ek rodzinny?
W trwajàcym (od 1 wrzeÊnia 2006 r.
do 31 sierpnia 2007 r.) okresie zasi∏ko-
wymwysokoÊç zasi∏ku rodzinnego
jest uzale˝niona od wieku twojego
dziecka i wynosi miesi´cznie:
• 48 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒ-

czenia 5. roku ˝ycia
• 64 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej

5. roku ˝ycia do ukoƒczenia 18. ro-
ku ˝ycia

• 68 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej
18. roku ˝ycia do ukoƒczenia 24. ro-
ku ˝ycia.

Przyk∏ad:
Syn Urszuli W. skoƒczy∏ 5 lat w dniu
15 lipca 2007 r. Dlatego za lipiec Ur-
szula W. otrzyma∏a jeszcze 48 z∏ za-
si∏ku rodzinnego na syna, natomiast
za sierpieƒ otrzyma∏a ju˝ kwot´
wy˝szà, czyli 64 z∏. Sierpieƒ by∏
pierwszym miesiàcem, w którym jej
syn mia∏ ukoƒczone 5 lat.

4. Jak ustaliç dochód rodziny?
Dochód rodziny to przeci´tny mie-
si´czny dochód cz∏onków rodziny
uzyskany w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym okres zasi∏kowy.
A zatem przy ustalaniu prawa do za-
si∏ku rodzinnego w trwajàcym do
koƒca sierpnia 2008 r. okresie zasi∏-
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kowym, uwzgl´dniasz dochód
na osob´ w twojej rodzinie uzyskany
w 2006 roku.

Przyk∏ad:
Anna i Wojciech M. zawarli zwiàzek
ma∏˝eƒski w marcu 2007 r. W  lipcu
tego samego roku urodzi∏a si´ ich cór-
ka. Anna i Wojciech majà niskie do-
chody, wi´c chcieliby si´ staraç o zasi-
∏ek rodzinny na córk´. Aby ustaliç pra-
wo do tego zasi∏ku w okresie zasi∏ko-
wym, który rozpoczyna si´ 1 wrzeÊnia
2007 r. , nale˝y wziàç pod uwag´ do-
chody uzyskane w 2006 r., a wi´c
w czasie, gdy Anna i Wojciech nie by-
li jeszcze ma∏˝eƒstwem. Trzeba zatem
uwzgl´dniç dochód, jaki w tym czasie
uzyska∏a Anna oraz dochód, jaki
w tym czasie uzyska∏ Wojciech.

Aby obliczyç dochód rodziny i tym
samym sprawdziç, czy mo˝esz ubie-
gaç si´ o zasi∏ek rodzinny i ewentu-
alnie o któryÊ z dodatków do niego,
weê pod uwag´ trzy rodzaje êróde∏
przychodów:
1. Dochody podlegajàce opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym, a wi´c
przychody pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu, nale˝ny poda-
tek dochodowy, sk∏adki na ubezpie-
czenia spo∏eczne niezaliczone
do kosztów uzyskania przychodu
oraz sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne. Przychody to jednak nie tylko
wynagrodzenie za prac´, ale równie˝
m.in. przychody cz∏onków rodziny
z umów zlecenia i umów o dzie∏o,
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
a tak˝e emerytury.

W dochodzie twojej rodziny uwzgl´d-
nij tak˝e te dochody, które zosta∏y
uzyskane za granicà (pomniejszone
o zap∏acony podatek oraz sk∏adki
na obowiàzkowe ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne). Dochody te prze-
licza si´ na podstawie Êredniego kur-
su walut NBP z ostatniego dnia robo-
czego tego roku kalendarzowego,
z którego dochód cz∏onków twojej ro-
dziny stanowi podstaw´ do ustalenia
prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych.
2. Je˝eli uzyskujesz dochód z dzia∏al-
noÊci gospodarczej opodatkowany
zrycza∏towanym podatkiem docho-
dowym, wtedy przyjmujesz, ˝e osià-
gasz taki dochód, jaki zadeklarujesz
w specjalnym oÊwiadczeniu (kwota
ta nie jest weryfikowana), pomniej-
szony o nale˝ny zrycza∏towany po-
datek dochodowy i sk∏adki na ubez-
pieczenia spo∏eczne i zdrowotne.
3. Przy obliczaniu dochodu bierzesz
tak˝e pod uwag´ inne dochody, któ-
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re nie podlegajà opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych
i które zosta∏y szczegó∏owo wymie-
nione w przepisach Ustawy o Êwiad-

czeniach rodzinnych. Chodzi m.in. o:
• renty okreÊlone w przepisach o za-

opatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin

• renty wyp∏acone osobom represjo-
nowanym i cz∏onkom ich rodzin,
przyznane na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin

• zasi∏ki chorobowe okreÊlone
w przepisach o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników oraz w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych

• dochody cz∏onków rolniczych spó∏-
dzielni produkcyjnych z tytu∏u
cz∏onkostwa w rolniczej spó∏dzielni
produkcyjnej pomniejszone o sk∏ad-
ki na ubezpieczenia spo∏eczne

• alimenty na rzecz dzieci
• stypendia okreÊlone w przepisach

o systemie oÊwiaty w przepisach
ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝-
szym oraz w przepisach o stop-
niach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, a tak˝e inne sty-
pendia przyznawane uczniom lub
studentom

• kwoty diet nieopodatkowane po-
datkiem dochodowym od osób fi-
zycznych, otrzymywane przez
osoby wykonujàce czynnoÊci zwià-
zane z pe∏nieniem obowiàzków
spo∏ecznych i obywatelskich

• nale˝noÊci pieni´˝ne otrzymywa-
ne z tytu∏u wynajmu pokoi goÊcin-
nych w budynkach mieszkalnych
po∏o˝onych na terenach wiejskich
w gospodarstwie rolnym osobom
przebywajàcym na wypoczynku
oraz uzyskane z tytu∏u wy˝ywie-
nia tych osób

• dochody uzyskane z gospodarstwa
rolnego

• dochody uzyskiwane za granicà
Polski, pomniejszone odpowiednio
o zap∏acone za granicà: podatek
dochodowy oraz sk∏adki na obo-
wiàzkowe ubezpieczenie spo∏ecz-
ne i obowiàzkowe ubezpieczenie
zdrowotne

• zaliczk´ alimentacyjnà okreÊlonà
w przepisach o post´powaniu wo-
bec d∏u˝ników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.

Rodzajów dochodów, które nie sà
opodatkowane podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych, jest bardzo
du˝o. Tylko jednak niewielka ich
cz´Êç zosta∏a wymieniona w przepi-
sach o Êwiadczeniach rodzinnych ja-
ko te dochody, które musisz wziàç
pod uwag´ przy obliczaniu dochodu
twojej rodziny.
Je˝eli zatem jakieÊ dochody nie sà
opodatkowane na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym od osób
fizycznych i jednoczeÊnie nie zosta∏y
wymienione w przepisach Ustawy

o Êwiadczeniach rodzinnych jako te
dochody, które trzeba wliczyç do do-
chodu rodziny, przy obliczaniu do-
chodu twojej rodziny nie bierz ich
pod uwag´.
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Do dochodów, których nie uwzgl´d-
niasz przy obliczaniu dochodu two-
jej rodziny, zaliczajà si´ m.in. wyp∏a-
cane rolnikom dop∏aty bezpoÊrednie
z Unii Europejskiej.

Obliczajàc dochód twojej rodziny nie
bierzesz tak˝e pod uwag´ otrzyma-
nego spadku.

Przyk∏ad:
Rafa∏ K. pracuje na podstawie umo-
wy o prac´, z wynagrodzenia za t´
prac´ utrzymuje tak˝e swojà ˝on´
Zofi´ i dwoje dzieci (5 lat i 7 lat).
Przeci´tny miesi´czny dochód na
osob´ w rodzinie Rafa∏a K. nie prze-
kracza 504 z∏, wi´c Rafa∏ K. pobiera
zasi∏ek rodzinny na swoje dzieci. 
Zofia K. otrzyma∏a w listopadzie
2006 r. spadek po swojej matce. Spa-
dek nie jest jednak dochodem, który
wp∏ywa na prawo do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych. Nie jest on opodatkowany
podatkiem dochodowym. Nie zosta∏
tak˝e wymieniony w katalogu do-
chodów, które wprawdzie nie podle-
gajà opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ale które wlicza
si´ do dochodu rodziny. Dlatego
przy ustalaniu prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego spadku tego nie bierze si´
pod uwag´.

Do dochodu rodziny nie wlicza si´
tak˝e Êwiadczeƒ rodzinnych, a wi´c
wszystkich tych Êwiadczeƒ, które sà
omówione w niniejszym opracowa-
niu. Nie wliczasz tak˝e kwot otrzy-
manych z pomocy spo∏ecznej.

Przyk∏ad:
Jakub H. jest w∏aÊcicielem gospo-
darstwa rolnego i uzyskuje docho-
dy tylko z tego gospodarstwa.
W 2005 r. otrzyma∏ tak˝e dop∏aty
bezpoÊrednie wyp∏acane w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-
pejskiej. Dop∏aty bezpoÊrednie z UE
dla rolników sà zwolnione z podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych. Nie zosta∏y jednak wymienio-
ne w przepisach o Êwiadczeniach
rodzinnych w katalogu dochodów,
które wprawdzie nie podlegajà opo-
datkowaniu na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ale które wlicza si´
do dochodu rodziny. Dlatego przy
ustalaniu prawa do zasi∏ku rodzin-
nego Jakub H. nie b´dzie tych do-
p∏at bra∏ pod uwag´.

Przyk∏ad:
Krystyna i Wojciech K. wychowujà
troje dzieci w wieku 3 lata, 6 lat i 10
lat i otrzymujà obecnie na ka˝de
z nich zasi∏ek rodzinny – razem
176 z∏ (48 z∏ na najm∏odsze dzie-
cko i po 64 z∏ na dwoje starszych
dzieci). Poza tym na trzecie dziecko
otrzymujà 80 z∏ dodatku z tytu∏u wy-
chowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej. Razem otrzymujà wi´c
miesi´cznie 256 z∏ z tytu∏u Êwiad-
czeƒ rodzinnych. Obliczajàc dochód
rodziny uprawniajàcy do otrzy-
mywania Êwiadczeƒ rodzinnych
w okresie zasi∏kowym trwajàcym
od 1 wrzeÊnia 2007 do 31 sierpnia
2008 nie doliczajà tej kwoty do swo-
ich dochodów.
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Je˝eli z dochodu twojej rodziny pono-
szona jest op∏ata za pobyt w instytu-
cji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzy-
manie cz∏onka rodziny, wtedy od do-
chodu rodziny odejmujesz t´ op∏at´.
W takim przypadku, przy ustalaniu
dochodu twojej rodziny w przelicze-
niu na osob´, nie uwzgl´dniasz jed-
nak tego cz∏onka rodziny, który prze-
bywa w tej instytucji. Nie uwzgl´d-
niasz go tak˝e wtedy, gdy przebywa
w takiej instytucji i nie p∏aci za pobyt.

Przy obliczaniu dochodu odliczasz
kwoty alimentów Êwiadczonych
na rzecz innych osób ni˝ cz∏onkowie
rodziny.
Takà osobà, która nie jest cz∏onkiem
twojej rodziny, jest np. dziecko z po-
przedniego ma∏˝eƒstwa, które z to-
bà nie mieszka, a na które p∏acisz ali-
menty.

Przyk∏ad:
Roman G. o˝eni∏ si´ po raz drugi i ma
z drugiego ma∏˝eƒstwa dwoje dzie-
ci. Ma te˝ jedno dziecko z pierwsze-
go ma∏˝eƒstwa, na które p∏aci ali-
menty. Dochody obecnej rodziny 
Romana G. sà niskie, wi´c chcia∏by
on ubiegaç si´ o Êwiadczenia rodzin-
ne. Obliczajàc przeci´tny miesi´czny
dochód, jaki druga rodzina Romana
G. osiàgn´∏a w roku poprzedzajàcym
okres zasi∏kowy, Roman G. powinien
odliczyç kwot´ alimentów, jakie p∏a-
ci na swoje dziecko z pierwszego
ma∏˝eƒstwa.

Obliczajàc dochód twojej rodziny
musisz natomiast doliczyç te alimen-

ty, które ktoÊ spoza twojej rodziny
p∏aci na rzecz któregoÊ z cz∏onków
twojej rodziny. Osoby p∏acàcej te ali-
menty nie wliczasz jednak do swojej
rodziny.

Przyk∏ad:
Agnieszka L. jest rozwiedziona i z te-
go ma∏˝eƒstwa ma córk´ King´ (10
lat). Ojciec Kingi, czyli by∏y mà˝
Agnieszki L., p∏aci na córk´ alimenty.
Agnieszka L. mieszka obecnie ze
swoim partnerem Januszem (nie ma-
jà Êlubu), z którym ma trzyletniego
syna Adriana. Oboje pracujà na umo-
wy o prac´, razem wychowujà dwój-
k´ dzieci Agnieszki. W tej sytuacji
ustalajàc dochody rodziny, nale˝y
braç pod uwag´ dochody osób two-
rzàcych nowà rodzin´ (konkubinat),
a wi´c wynagrodzenie za prac´
Agnieszki, wynagrodzenie za prac´
Janusza, ale tak˝e kwot´ alimentów
otrzymywanà od by∏ego m´˝a
Agnieszki L. Osoby zobowiàzanej
do p∏acenia alimentów, a wi´c by∏ego
m´˝a Agnieszki nie bierze si´ nato-
miast pod uwag´ przy ustalaniu licz-
by cz∏onków rodziny, czyli ustalajàc
dochód na osob´ w tej rodzinie, mie-
si´czny dochód tej rodziny nale˝y po-
dzieliç przez cztery (Agnieszka L., jej
konkubent Janusz i dwoje dzieci).
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Wiesz ju˝, ˝e zasi∏ek rodzinny przy-
s∏uguje ci wtedy, gdy dochód
na cz∏onka rodziny nie przekracza
miesi´cznie 504 z∏ netto, a gdy
cz∏onkiem rodziny jest dziecko nie-
pe∏nosprawne – 583 z∏ netto. 

Mo˝e si´ jednak zdarzyç, ˝e dochód
twojej rodziny w przeliczeniu na
osob´ lub dochód osoby uczàcej si´
przekracza te kwoty o kwot´ ni˝szà
lub równà kwocie odpowiadajàcej
najni˝szemu zasi∏kowi rodzinnemu
przys∏ugujàcemu w okresie, na który
jest ustalany. To znaczy, ˝e dochód
na cz∏onka rodziny w rodzinie, gdzie
nie ma dziecka niepe∏nosprawnego,
wyniesie wi´cej ni˝ 504 z∏, ale nie
wi´cej ni˝ 552 z∏ (504 z∏ + 48 z∏) lub
w rodzinie, gdzie jest dziecko niepe∏-
nosprawne wyniesie wi´cej ni˝
583 z∏, ale nie wi´cej ni˝ 631 z∏
(583 z∏ + 48 z∏). 
W takim przypadku zasi∏ek przys∏u-
guje, je˝eli przys∏ugiwa∏ w poprzed-
nim okresie zasi∏kowym. Dopiero
w przypadku przekroczenia dochodu
w kolejnym roku kalendarzowym za-
si∏ek ci nie przys∏uguje.

Je˝eli przekroczenie dochodu na oso-
b´ w twojej rodzinie jest wy˝sze ni˝
kwota najni˝szego zasi∏ku rodzinne-
go, czyli ni˝ 48 z∏ (a wi´c, gdy do-
chód na osob´ w twojej rodzinie 
by∏ równy lub wy˝szy ni˝ 552 z∏ lub
631 z∏ – gdy w twojej rodzinie jest
dziecko niepe∏nosprawne), wtedy
nie przys∏uguje ci zasi∏ek rodzinny
a tak˝e dodatki do niego.

Przyk∏ad:
Aleksandra M. pobiera∏a od po∏owy li-
stopada 2005 r. do koƒca sierpnia
2006 r. zasi∏ek rodzinny na troje swo-
ich dzieci. W 2005 roku przeci´tny
miesi´czny dochód na cz∏onka rodzi-
ny Aleksandry przekroczy∏ jednak
504 z∏ i wyniós∏ 533 z∏, czyli nastàpi-
∏o przekroczenie o 29 z∏ (nale˝y pa-
mi´taç, ˝e obliczajàc przeci´tny mie-
si´czny dochód nie bierze si´
pod uwag´ Êwiadczeƒ rodzinnych,
a tak˝e kwot otrzymanych z pomocy
spo∏ecznej). Mimo tego przekroczenia
Aleksandra M. w nast´pnym okresie
zasi∏kowym (1 wrzeÊnia 2006 r. – 31
sierpnia 2007 r.) równie˝ pobiera∏a
zasi∏ek rodzinny. Poniewa˝ jednak
okaza∏o si´, ˝e przeci´tny miesi´czny
dochód na cz∏onka rodziny Aleksan-
dry tak˝e w 2006 r.  przekroczy∏ nie-
znacznie 504 z∏ i wyniós∏ 542 z∏,
w nast´pnym okresie zasi∏kowym
(od 1 wrzeÊnia 2007 r. do 31 sierpnia
2008 r.) Aleksandrze M. nie przys∏u-
guje  ju˝ zasi∏ek rodzinny. Stanie si´
tak, mimo ˝e kwota przekroczenia
znowu by∏a ni˝sza ni˝ kwota najni˝-
szego zasi∏ku rodzinnego i wynios∏a
jedynie 38 z∏ na osob´ w rodzinie.

Obliczajàc dochody twojej rodziny
musisz pami´taç, które osoby mo˝esz
zaliczyç do cz∏onków rodziny. Musisz
pami´taç, ˝e rodzina to ma∏˝onkowie,
rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni
dziecka oraz pozostajàce na utrzyma-
niu dzieci do ukoƒczenia 25. roku 
˝ycia, a tak˝e dzieci, które ukoƒczy∏y
25. rok ˝ycia, ale majà orzeczenie
o znacznym stopniu niepe∏nospraw-



17Zasi∏ek rodzinny

noÊci, je˝eli w zwiàzku z tà niepe∏no-
sprawnoÊcià rodzinie przys∏uguje
Êwiadczenie piel´gnacyjne. Do cz∏on-
ków rodziny nie zaliczasz natomiast
dziecka pozostajàcego pod opiekà
opiekuna prawnego dziecka pozosta-
jàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim oraz
pe∏noletniego dziecka majàcego w∏a-
sne dziecko.

Przyk∏ad:
Ma∏gorzata i Krzysztof J. majà troje
dzieci w wieku 4 lata, 5 lat i 8 lat.
Oboje sà zatrudnieni na podstawie
umów o prac´. W 2006 r.  Ma∏gorza-
ta uzyska∏a z tego tytu∏u dochód
w wysokoÊci 16 962 z∏, natomiast
Krzysztof uzyska∏ dochód w wysoko-
Êci 12 988 z∏ i dodatkowo 5 690 z∏
z umowy zlecenia. ¸àczny dochód
rodziny Ma∏gorzaty i Krzysztofa J.
wyniós∏ zatem 35 640 z∏. Przeci´tny
miesi´czny dochód tej rodziny wy-
niós∏ 2 970 z∏ (35 640 z∏: 12 miesi´-
cy), a przeci´tny miesi´czny dochód
na osob´ w rodzinie 594 z∏ (2 970 z∏:
5 osób). Oznacza to, ˝e z powodu
uzyskiwania zbyt wysokich przeci´t-
nych dochodów na osob´ w rodzinie,
rodzina Ma∏gorzaty i Krzysztofa J.
nie mo˝e ubiegaç si´ ani o zasi∏ek ro-
dzinny ani o dodatki do niego.

Przyk∏ad:
Katarzyna i ¸ukasz W. majà na utrzy-
maniu dwoje dzieci: Paw∏a – 16 lat
i Jacka, który 21 marca 2007 r. skoƒ-
czy∏ 25 lat. Jacek ma orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci. Oznacza to, ˝e Jacek by∏
uwa˝any za cz∏onka rodziny w rozu-
mieniu przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych tylko do koƒca marca 
br. Aby rodzina Katarzyny i ¸ukasza
W. mog∏a ubiegaç si´ o zasi∏ek ro-
dzinny, przeci´tny miesi´czny do-
chód na cz∏onka rodziny nie móg∏
do koƒca marca 2007 r.  przekroczyç
583 z∏ (liczàc ten dochód nale˝a∏o
braç pod uwag´ czterech cz∏onków
rodziny). Od kwietnia 2007 r.  do-
chód ten (liczony ju˝ tylko na trzy
osoby) nie mo˝e przekroczyç 504 z∏.
Z kolei Joanna i Piotr S. majà na utrzy-
maniu Antosia – 14 lat i Dominik´, któ-
ra 20 kwietnia 2007 r.  skoƒczy∏a 25
lat. Dominika ma jednak orzeczenie
o znacznym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci, a rodzina otrzymuje w zwiàzku
z tym Êwiadczenie piel´gnacyjne. Mi-
mo skoƒczonych 25 lat, Dominika jest,
w myÊl przepisów o Êwiadczeniach ro-
dzinnych, uwa˝ana za cz∏onka rodzi-
ny. Aby rodzina Joanny i Piotra S. 
mog∏a ubiegaç si´ o zasi∏ek rodzinny,
przeci´tny miesi´czny dochód na
cz∏onka rodziny nie mo˝e przekroczyç
583 z∏ (liczàc ten dochód ca∏y czas na-
le˝y braç pod uwag´ czterech cz∏on-
ków rodziny).

W przypadku, gdy prawo do Êwiad-
czeƒ rodzinnych ustala si´ na dziecko
pozostajàce pod opiekà opiekuna
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prawnego, ustalajàc dochód, uwzgl´d-
nia si´ tylko dochód dziecka.

5. Jak ustaliç dochód z gospodar-
stwa rolnego?
Gdy twoja rodzina lub osoba uczàca
si´ utrzymuje si´ z gospodarstwa rol-
nego, przyjmujesz, ˝e z 1 ha przeli-
czeniowego uzyskujesz dochód mie-
si´czny w wysokoÊci 1/12 dochodu
og∏aszanego corocznie w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego. 
Od 14 stycznia 2006 r.  przyjmuje si´,
˝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
si´ miesi´czny dochód w wysokoÊci
135,50 z∏. Je˝eli twoje gospodarstwo
rolne zosta∏o oddane w dzier˝aw´
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, do powierzch-
ni gospodarstwa stanowiàcego pod-
staw´ wyliczenia dochodu rodziny
wliczasz t´ wydzier˝awionà cz´Êç
gospodarstwa, z wyjàtkiem:
1. Dzier˝awy cz´Êci (ca∏oÊci) gospodar-
stwa rolnego zawartej z cz∏onkami ro-
dziny na podstawie przepisów o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników
2. Wniesienia gospodarstwa rolnego
do u˝ytkowania przez rolniczà spó∏-
dzielni´ produkcyjnà
3. Dzier˝awy gospodarstwa rolnego
w zwiàzku z pobieraniem renty ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Ukie-
runkowania i Gwarancji Rolnej.

Dochód rodziny, który uzyska∏a z go-
spodarstwa rolnego oddanego jej
w dzier˝aw´ (dochód uzyskany przez
dzier˝awc´), pomniejszasz o czynsz
zap∏acony z tytu∏u tej dzier˝awy.

Przyk∏ad:
Piotr S. oraz jego ̋ ona Joanna i ich tro-
je dzieci w wieku 3 lata, 9 lat i 11 lat
utrzymujà si´ z gospodarstwa rolnego
o powierzchni 16 hektarów przeli-
czeniowych. Przeci´tny miesi´czny 
dochód tej rodziny wynosi zatem 
2 168 z∏ (135,50 z∏/ha x 16 ha: 5 osób),
co w przeliczeniu na cz∏onka rodziny
daje 433,6 z∏ (135,50 z∏/ha x 16 ha: 
5 osób). Uzyskiwanie dochodu w tej
wysokoÊci uprawnia Piotra S. do ubie-
gania si´ o zasi∏ek rodzinny na jego
dzieci, bo jest to mniej ni˝ 504 z∏.

Je˝eli twoja rodzina lub osoba uczà-
ca si´ uzyskuje zarówno dochody po-
zarolnicze, jak i dochody z gospodar-
stwa rolnego, przy obliczaniu prze-
ci´tnego miesi´cznego dochodu
na osob´ w rodzinie, dochody te po-
winieneÊ zsumowaç.

Przyk∏ad:
Adam M. wydzier˝awi∏ w marcu
2006 r. 15 ha od Agencji Nierucho-
moÊci Rolnych i z tego tytu∏u co mie-
siàc p∏aci agencji umówiony czynsz.
Dlatego ustalajàc przeci´tny mie-
si´czny dochód swojej rodziny
w 2006 r. (od którego wysokoÊci uza-
le˝niona jest mo˝liwoÊç otrzymywa-
nia Êwiadczeƒ rodzinnych), pan
Adam M. odliczy wysokoÊç p∏acone-
go czynszu dzier˝awnego.
(135,50 z∏/ha x 15 ha) – czynsz

6. Utrata i uzyskanie dochodu
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e w twojej rodzi-
nie nastàpi utrata dochodu. Oznacza
to utrat´ spowodowanà:
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• uzyskaniem prawa do urlopu wy-
chowawczego

• utratà prawa do zasi∏ku dla bez-
robotnych lub stypendium w wy-
sokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych

• utratà zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej (nawet wtedy, gdy
chodzi o zwolnienie dyscyplinarne
lub rozwiàzanie umowy za poro-
zumieniem stron)

Utratà zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej nie jest jednak utrata
pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzie∏o.

Przyk∏ad:
Katarzyna i Pawe∏ S. majà dwo-
je dzieci w wieku 4 lata i 7 lat.
W 2006 r. Pawe∏ S. uzyska∏ z tytu∏u
zatrudnienia dochód w wysokoÊci
23 640 z∏. Katarzyna S. pracowa∏a
w tym roku tylko na umow´ o prac´
na czas okreÊlony: od 1 lutego do
30 czerwca 2006 r., czyli przez 5
miesi´cy. Zarabia∏a przez ten czas
996 z∏ netto miesi´cznie, czyli ra-
zem 4 980 z∏ (5 miesi´cy x 996 z∏).
Przy ustalaniu prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego w okresie zasi∏kowym
trwajàcym od 1 wrzeÊnia 2007 r.
do 31 sierpnia 2008 r. , nale˝y przy-
jàç tylko dochody z pracy Paw∏a S.,
gdy˝ u Katarzyny S. nastàpi∏a utrata
dochodu. 
Przeci´tny miesi´czny dochód na oso-
b´ w rodzinie Katarzyny i Paw∏a S. 
wyniesie zatem 492,50 z∏ (23 640 z∏/
rok: 12 m-cy: 4 osoby), co oznacza, 
˝e Katarzynie i Paw∏owi S. przys∏ugu-
je prawo do zasi∏ku rodzinnego
na dzieci.

Przyk∏ad:
Andrzej M. by∏ przez ca∏y 2006 r. za-
trudniony na podstawie umowy
o prac´ i pobiera∏ z tego tytu∏u wy-
nagrodzenie. Oprócz tego wykony-
wa∏ stale pewne prace na podstawie
umów o dzie∏o zawieranych co mie-
siàc z firmà wydawniczà. We wrze-
Êniu 2006 r. poinformowano An-
drzeja M., ˝e firma wydawnicza nie
b´dzie ju˝ z nim zawieraç kolejnych
umów i od paêdziernika 2006 r. An-
drzej M. utrzymuje swoje dzieci tyl-
ko z wynagrodzenia za prac´. W tej
sytuacji nie mo˝na jednak mówiç
o utracie dochodu, gdy˝ utrata pra-
cy wykonywanej na podstawie umo-
wy o dzie∏o nie jest utratà dochodu.
Przy obliczaniu dochodów w rodzi-
nie Andrzeja M. wynagrodzenie
za prac´ i wynagrodzenie z wykona-
nych umów o dzie∏o zostanà zsumo-
wane.

• utratà zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego

• utratà emerytury, renty rodzinnej
lub renty socjalnej (z wyjàtkiem rent
przyznanych rolnikom w zwiàzku
z przekazaniem lub dzier˝awà 
gospodarstwa rolnego)

• wyrejestrowaniem pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej (chodzi
przy tym o wyrejestrowanie dzia-
∏alnoÊci, a nie jej czasowe zawie-
szenie).

W takim przypadku prawo do zasi∏-
ku rodzinnego ustalane jest na pod-
stawie dochodu rodziny (lub docho-
du osoby uczàcej si´) pomniejszone-
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go o utracony dochód. Przy ustala-
niu, czy twoja rodzina (osoba uczàca
si´) spe∏nia warunki finansowe (cho-
dzi o wysokoÊç przeci´tnego mie-
si´cznego dochodu na osob´ w ro-
dzinie) do otrzymania zasi∏ku ro-
dzinnego, przy obliczaniu przeci´t-
nego miesi´cznego dochodu nie
uwzgl´dniasz dochodu pochodzàce-
go ze êród∏a, które zosta∏o utracone.

Przyk∏ad:
Marzena B. straci∏a 15 lipca 2006 r.
zasi∏ek dla bezrobotnych – jest oso-
bà bezrobotnà bez prawa do zasi∏ku.
Rodzina Marzeny B. (ona, jej mà˝ –
Pawe∏ i troje dzieci w wieku 6 lat, 
9 lat i 11 lat) utrzymuje si´ z wyna-
grodzenia za prac´, jakie otrzymuje
Pawe∏ B. W tej sytuacji przy oblicza-
niu dochodów na osob´ w rodzinie
Marzeny i Paw∏a B. nie b´dzie
uwzgl´dniany zasi∏ek dla bezrobot-
nych, jaki Marzena B. pobiera∏a
do po∏owy lipca 2006 r., poniewa˝
by∏ to dochód, który zosta∏ utracony.

Zasady tej nie stosujesz, jeÊli cz∏onek
twojej rodziny (osoba uczàca si´)
uzyska∏ w tym samym roku kalenda-
rzowym inne êród∏o dochodu i nie
utraci∏ go przed z∏o˝eniem wniosku.

Je˝eli jednak cz∏onek rodziny utraci∏
tak˝e to nowe êród∏o dochodu
przed z∏o˝eniem wniosku, wtedy
przy obliczaniu przeci´tnego mie-
si´cznego dochodu nie uwzgl´dniasz
dochodu pochodzàcego z tego êró-
d∏a, które zosta∏o utracone.

Przyk∏ad:
Z powodu z∏ego stanu zdrowia Mar-
cin P. przesta∏ pracowaç z dniem 31
maja 2006 r. i od 1 czerwca 2006 r.
przeszed∏ na rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, którà ca∏y czas pobie-
ra. Marcin P. z∏o˝y∏ wniosek o zasi∏ek
rodzinny. W takiej sytuacji nie mo˝na
mówiç o utracie dochodu. Marcin P.
przesta∏ wprawdzie pracowaç i nie
otrzymuje wynagrodzenia za prac´,
ale uzyska∏ w tym samym roku kalen-
darzowym inny dochód – naby∏ pra-
wo do renty i nie utraci∏ go przed z∏o-
˝eniem wniosku o zasi∏ek rodzinny.
Przy obliczaniu dochodu w rodzinie
Marcina P. nale˝y uwzgl´dniç zarów-
no wynagrodzenie z tytu∏u zatrud-
nienia, jak i rent´ z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy.

Przyk∏ad:
Miros∏aw R. straci∏ prac´ w marcu
2006 r. Do wrzeÊnia 2006 r. by∏ na za-
si∏ku dla bezrobotnych. W tej sytu-
acji nale˝y mówiç o utracie dochodu,
gdy˝ Miros∏aw R. straci∏ prac´ i uzy-
ska∏ prawo do zasi∏ku, które jednak
straci∏ jeszcze w tym samym roku.
Przy ustalaniu prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego, przeci´tny miesi´czny do-
chód uzyskiwany przez Miros∏awa R.
nale˝y wi´c wy∏àczyç z dochodów
jego rodziny.

W przypadku utraty dochodu przez
cz∏onka twojej rodziny prawo
do Êwiadczeƒ rodzinnych ustalane
jest od pierwszego pe∏nego miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
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rym nastàpi∏a utrata dochodu, ale
nie wczeÊniej ni˝ od miesiàca z∏o˝e-
nia wniosku.

Przyk∏ad:
W 2005 r. w rodzinie Ma∏gorzaty
i Sebastiana W. przeci´tny miesi´cz-
ny dochód na osob´ (rodzina sk∏ada
si´ z 5 osób) wyniós∏ 698 z∏. Rodzina
uzyskiwa∏a ten dochód z wynagro-
dzenia za prac´ Ma∏gorzaty oraz
z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowa-
dzonej przez Sebastiana. Razem by-
∏o to 3 490 z∏ miesi´cznie (5 osób 
x 698 z∏). W okresie zasi∏kowym 
rozpoczynajàcym si´ 1 wrzeÊnia
2006 r.  Ma∏gorzata i Sebastian W.
nie mieli wi´c prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego na trójk´ swoich dzieci.
Ma∏gorzata przesta∏a pracowaç
od 10 maja 2006 r. , a wi´c w rodzi-
nie nastàpi∏a utrata dochodów. Prze-
ci´tny utracony dochód wyniós∏
1395 z∏ miesi´cznie, bo tyle mie-
si´cznie zarabia∏a Ma∏gorzata.
Po przeliczeniu przeci´tny miesi´cz-
ny dochód w rodzinie Ma∏gorzaty
i Sebastiana W. w 2005 r. wyniós∏
wi´c 2 095 z∏ (3 490 z∏ – 1 395 z∏), co
w przeliczeniu na osob´ daje 419 z∏
(2 095 z∏: 5 osób). Taka wysokoÊç do-
chodów daje Ma∏gorzacie i Sebastia-
nowi W. prawo do zasi∏ku rodzinne-
go na dzieci. Sebastian W. z∏o˝y∏
wniosek o zasi∏ek 25 maja 2006 r. ,
wi´c zasi∏ek rodzinny na dzieci
przys∏uguje mu od czerwca 2006 r.
– jest to pierwszy pe∏ny miesiàc na-
st´pujàcy po miesiàcu, w którym na-
stàpi∏a utrata dochodów przez Ma∏-
gorzat´ W.

Wiesz ju˝, ˝e je˝eli twoje gospodar-
stwo rolne zosta∏o oddane w dzier˝a-
w´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, do
powierzchni gospodarstwa stanowià-
cego podstaw´ wyliczenia dochodu
rodziny wliczasz t´ wydzier˝awionà
cz´Êç gospodarstwa (z pewnymi wy-
jàtkami, o których by∏a ju˝ mowa).
Oddanie gruntów w dzier˝aw´ nie
oznacza utraty dochodu.

Przyk∏ad:
Wac∏aw A. pracuje na podstawie
umowy o prac´. Ma na utrzymaniu
˝on´ i dwoje dzieci w wieku 6 i 9 lat.
Oprócz tego rodzina ma dochody
z gospodarstwa rolnego. Poniewa˝
dochody te wynoszà miesi´cznie
oko∏o 650 z∏ na osob´ w rodzinie,
Wac∏aw A. nie ubiega∏ si´ do tej pory
o zasi∏ek rodzinny na swoje dzieci.
Od 1 marca 2006 r. Wac∏aw A. odda∏
posiadane przez siebie grunty
w dzier˝aw´. Mimo tego, nie mo˝na
uznaç, ˝e nastàpi∏a utrata dochodu.
Tym samym w dochodach rodziny
nale˝y w dalszym ciàgu uwzgl´dniaç
dochód z gospodarstwa rolnego sto-
sujàc przelicznik za ka˝dy hektar
przeliczeniowy.
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Zmiana warunków wynagrodzenia
za prac´ nie zosta∏a wymieniona
w katalogu zdarzeƒ, które przepisy
o Êwiadczeniach rodzinnych uznajà
za utrat´ dochodu.

Przyk∏ad:
Bo˝ena G. jest zatrudniona na ca∏y
etat w zak∏adzie przetwórstwa spo-
˝ywczego. Ze wzgl´du na trudnoÊci
finansowe, z jakimi boryka si´ jej za-
k∏ad, cz´Êç pracowników, w tym Bo-
˝ena G. otrzyma∏o wypowiedzenia
zmieniajàce ich umowy o prac´.
Zmiana dotyczy∏a obni˝enia wyna-
grodzenia. W tym przypadku nie na-
stàpi∏a utrata zatrudnienia.

Zdarza si´ z kolei, ˝e cz∏onek rodzi-
ny, osoba uczàca si´ lub dziecko po-
zostajàce pod opiekà opiekuna
prawnego uzyska dochód. Wtedy
prawo do zasi∏ku rodzinnego ustala-
ne jest na podstawie dochodu rodzi-
ny, osoby uczàcej si´ lub dziecka po-
wi´kszonego o uzyskany dochód.
Uzyskanie dochodu mo˝e byç spo-
wodowane:
• zakoƒczeniem urlopu wychowaw-

czego
• uzyskaniem prawa do zasi∏ku dla

bezrobotnych lub stypendium
w wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobot-
nych

• uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej (z wy∏àczeniem
pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzie∏o)

• uzyskaniem zasi∏ku przedemery-
talnego lub Êwiadczenia przed-
emerytalnego

• uzyskaniem emerytury lub renty
rodzinnej lub renty socjalnej
(z wyjàtkiem rent przyznanych
rolnikom w zwiàzku z przekaza-
niem lub dzier˝awà gospodarstwa
rolnego)

• rozpocz´ciem pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

W takim przypadku prawo do zasi∏ku
rodzinnego ustalane jest na podsta-
wie dochodu rodziny (lub dochodu
osoby uczàcej si´) powi´kszonego
o uzyskany dochód. Do przeci´tnego
miesi´cznego dochodu rodziny otrzy-
manego w roku kalendarzowym po-
przedzajàcym okres zasi∏kowy doda-
je si´ miesi´cznà kwot´ dochodu
uzyskanego przez cz∏onka rodziny
z pierwszego pe∏nego miesiàca ka-
lendarzowego, w którym dochód zo-
sta∏ uzyskany.

Przyk∏ad:
Maria Z. by∏a do 6 marca 2006 r.
na urlopie wychowawczym. Od 7 ma-
rca 2006 r. wróci∏a do pracy, co ozna-
cza, ˝e uzyska∏a dochód. Dlatego sk∏a-
dajàc wniosek o zasi∏ek rodzinny
na swoje dziecko w okresie zasi∏ko-
wym rozpoczynajàcym si´ 1 wrzeÊnia
2007 r. , Maria Z. wliczy∏a do docho-
dów swojej rodziny te dochody, jakie
uzyska∏a z tytu∏u zatrudnienia. Wli-
czy∏a dochód od kwietnia 2006 r. (bo
jest to pierwszy pe∏ny miesiàc, w któ-
rym otrzyma∏a wynagrodzenie z tytu-
∏u zatrudnienia) do 31 grudnia 2006 r.

Pobieranie zasi∏ku chorobowego
oraz Êwiadczenia rehabilitacyjnego
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nie zosta∏o w przepisach o Êwiadcze-
niach rodzinnych wymienione w ka-
talogu zdarzeƒ, które stanowià uzy-
skanie przychodu.

Przyk∏ad:
Jan Z. straci∏ prac´ 28 lutego 2006 r. ,
nast´pnie pobiera∏ zasi∏ek chorobowy
i Êwiadczenie rehabilitacyjne. W tej
sytuacji nastàpi∏a utrata dochodu (Jan
Z. straci∏ zatrudnienie), nie nastàpi∏o
natomiast uzyskanie przychodu.

Aby ustaliç przeci´tny miesi´czny
dochód na osob´ w twojej rodzinie:
1. Musisz ustaliç dochód osiàgni´ty
w twojej rodzinie w danym roku 
kalendarzowym (obecnie w roku
2006) sumujàc dochody osoby wy-
st´pujàcej o zasi∏ek na dziecko 
(czyli twoje dochody), dochody two-
jego ma∏˝onka, dochody dzieci
w wieku do ukoƒczenia 25. roku ˝y-
cia pozostajàcych na twoim utrzy-
maniu oraz dochody starszych dzie-
ci, które majà orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
i w zwiàzku z tà niepe∏nosprawno-
Êcià twojej rodzinie przys∏uguje
Êwiadczenie piel´gnacyjne. Sumu-
jesz dochody podlegajàce opodatko-
waniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, dochody opodat-
kowane zrycza∏towanym podatkiem
dochodowym oraz niektóre dochody,
które nie podlegajà opodatkowaniu

2. Od dochodu tego odejmujesz kwo-
ty, które ten dochód pomniejszajà,
np. alimenty zap∏acone na rzecz
osób spoza rodziny, czy op∏aty za po-

byt któregoÊ z cz∏onków twojej ro-
dziny w instytucji zapewniajàcej ca-
∏odobowe utrzymanie (je˝eli osoba
ta nadal w tej instytucji przebywa)

3. Otrzymanà kwot´ dzielisz przez
dwanaÊcie – w ten sposób otrzymu-
jesz przeci´tny miesi´czny dochód
twojej rodziny.

4. Uzyskany wynik dzielisz przez
liczb´ cz∏onków twojej rodziny –
w ten sposób otrzymujesz przeci´t-
ny miesi´czny dochód na osob´
w twojej rodzinie.

7. Wymagane dokumenty
Uwierzytelniona kopia dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç wniosko-
dawcy (uwierzytelnienia mo˝e doko-
naç sam podmiot przyjmujàcy wnio-
sek, notariusz lub instytucja, która
wyda∏a dokument).
Dokumenty potwierdzajàce dochody
rodziny za odpowiedni rok:
• zaÊwiadczenie z urz´du skarbowe-

go o wysokoÊci dochodów podle-
gajàcych opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym uzyskanych
przez ka˝dego z cz∏onków rodziny

• oÊwiadczenie wnioskodawcy i cz∏o-
nków jego rodziny o ich dekla-
rowanych dochodach opodatko-
wanych rycza∏tem (tak˝e kartà 
podatkowà)

• zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia
o wysokoÊci innych dochodów 
(np. zaÊwiadczenia podmiotów
wyp∏acajàcych te dochody)

• inne zaÊwiadczenia lub oÊwiadcze-
nia np. zaÊwiadczenie w∏aÊciwego
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organu gminy o wielkoÊci gospo-
darstwa rolnego wyra˝onej w hek-
tarach przeliczeniowych – w przy-
padku dochodów z gospodarstwa
rolnego, umowa dzier˝awy –
w przypadku oddania gospodar-
stwa rolnego w dzier˝aw´, umowa
notarialna wniesienia gospodar-
stwa rolnego do u˝ytkowania przez
rolniczà spó∏dzielni´ produkcyjnà –
w przypadku, gdy mia∏o miejsce ta-
kie wniesienie, kopia odpisu pra-
womocnego wyroku sàdu lub kopia
odpisu protoko∏u zawierajàcego
treÊç ugody sàdowej oraz przekazy
lub przelewy pieni´˝ne dokumen-
tujàce wysokoÊç alimentów – je˝eli
cz∏onkowie rodziny majà obowià-
zek ich p∏acenia na rzecz osób spo-
za rodziny, dokumenty potwierdza-
jàce otrzymywane alimenty lub za-
Êwiadczenie komornika o bezsku-
tecznoÊci ich egzekucji – gdy
na cz∏onka rodziny sà one zasàdzo-
ne, zaÊwiadczenie instytucji za-
pewniajàcej ca∏odobowe utrzyma-
nie o wysokoÊci ponoszonej op∏aty
za pobyt cz∏onka rodziny przeby-
wajàcego w tej instytucji – gdy
cz∏onek rodziny przebywa w takiej
instytucji, dokumenty potwierdza-
jàce utrat´ dochodu (np. zaÊwiad-
czenie p∏atnika dochodu) – gdy na-
stàpi∏a utrata dochodu, dokument
lub oÊwiadczenie okreÊlajàce wyso-
koÊç uzyskanego dochodu cz∏onka
rodziny z pierwszego pe∏nego mie-
siàca kalendarzowego – gdy nastà-
pi∏o uzyskanie dochodu.

Inne zaÊwiadczenia i oÊwiadczenia
oraz dowody potwierdzajàce np.
wiek dziecka, fakt nauki w szkole lub
w szkole wy˝szej, niepe∏nospraw-
noÊç itp. 
B´dzie to m.in.:
• kopia skróconego aktu urodzenia

dziecka lub kopia innego urz´do-
wego dokumentu potwierdzajàce-
go wiek dziecka

• kopia odpisu zupe∏nego aktu uro-
dzenia dziecka – gdy ojciec dziec-
ka jest nieznany

• kopia orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci albo o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci

• zaÊwiadczenie ze szko∏y o ucz´sz-
czaniu do niej dziecka w wieku po-
wy˝ej 18 lat

• orzeczenie sàdu zobowiàzujàce
jednego z rodziców do ponoszenia
ca∏kowitych kosztów utrzymania
dziecka

• kopia aktów zgonu rodziców lub
kopia odpisu wyroków zasàdzajà-
cych alimenty – w przypadku oso-
by uczàcej si´

• kopia karty pobytu – w przypadku
cudzoziemca przebywajàcego na
terytorium Polski

• kopia prawomocnego orzeczenia
sàdu rodzinnego stwierdzajàcego
przysposobienie – w przypadku
osoby, która przysposobi∏a (adop-
towa∏a) dziecko

• kopia odpisu prawomocnego wyro-
ku sàdu orzekajàcego rozwód lub
separacj´ – w przypadku osoby sa-
motnie wychowujàcej dziecko.
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!

Wiesz ju˝, ˝e dodatki do zasi∏ku ro-
dzinnego sà ÊciÊle zwiàzane z prawem
do samego zasi∏ku rodzinnego. Ubie-
ganie si´ o te dodatki jest wi´c mo˝li-
we (przy spe∏nieniu innych warun-
ków, o których b´dzie mowa poni˝ej)
tylko wtedy, gdy spe∏nione sà warunki
do uzyskania zasi∏ku rodzinnego.

1. Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka
Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka
(nie nale˝y myliç go z tzw. becikowym,
o którym b´dzie mowa w dalszej cz´-
Êci niniejszego opracowania) przys∏u-
guje matce lub ojcu albo opiekunowi
prawnemu dziecka. Mo˝e byç równie˝
wyp∏acony opiekunowi faktycznemu
dziecka do ukoƒczenia przez dziecko
pierwszego roku ̋ ycia, je˝eli nie zosta∏
przyznany rodzicom lub opiekunowi
prawnemu dziecka.

Uwaga:
Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka
przys∏uguje jednorazowo i wynosi 
1 000. z∏.

W przypadku, gdy opiekun wystàpi
o przysposobienie (adopcj´) wi´cej
ni˝ jednego dziecka lub rodzicom
urodzi si´ wi´cej ni˝ jedno dziecko
podczas jednego porodu, dodatek
przys∏uguje na ka˝de dziecko.

Z wnioskiem o wyp∏at´ dodatku z ty-
tu∏u urodzenia dziecka mo˝esz wy-
stàpiç w ciàgu roku od dnia urodze-
nia dziecka. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
w miesiàcu, w którym dziecko si´
urodzi∏o, zasi∏ek rodzinny ci nie
przys∏uguje, gdy˝ dochody w twojej
rodzinie sà za wysokie. Gdy zasi∏ek
nie przys∏uguje, nie mo˝e byç tak˝e
rozpatrywane prawo do dodatku.

Przyk∏ad:
Janina M. urodzi∏a w maju 2007 r.
bliêni´ta. Przys∏ugujà jej zatem dwa
dodatki z tytu∏u urodzenia dziecka,
a wi´c 2 000 z∏. 

W ciàgu roku sytuacja mo˝e si´ jednak
zmieniç (ktoÊ z twojej rodziny mo˝e

V Dodatki do zasi∏ku rodzinnego
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utraciç dochód) i wtedy mo˝liwe jest
uzyskanie przez ciebie zasi∏ku rodzin-
nego i tym samym nabycie prawa
do dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka.

Przyk∏ad:
Gra˝yna P. urodzi∏a dziecko w listo-
padzie 2005 r. Przeci´tny miesi´czny
dochód na osob´ w jej rodzinie wy-
nosi∏ w 2004 r. oko∏o 620 z∏, a wi´c
by∏ zbyt wysoki, aby Gra˝yna P. mo-
g∏a ubiegaç si´ o zasi∏ek rodzinny
i o dodatki do niego. W sierpniu 2006
r.  nastàpi∏a jednak utrata dochodu
m´˝a Gra˝yny P. (zosta∏ zwolniony
z pracy) i tym samym miesi´czny do-
chód na osob´ w rodzinie Gra˝yny P.
obni˝y∏ si´ na tyle, ˝e mog∏a ju˝
ubiegaç si´ o zasi∏ek rodzinny. Ponie-
wa˝ Gra˝yna P. naby∏a prawo do za-
si∏ku rodzinnego, wi´c mog∏a wystà-
piç tak˝e o dodatek z tytu∏u urodze-
nia dziecka. Musia∏a to zrobiç
przed ukoƒczeniem przez dziecko
pierwszego roku ˝ycia.

Je˝eli dziecko urodzi si´ ˝ywe, ale
umrze po urodzeniu si´, dodatek z tytu-
∏u urodzenia dziecka przys∏uguje tylko
wtedy, gdy wniosek o jego wyp∏at´ zo-
sta∏ z∏o˝ony przed Êmiercià dziecka.

Przyk∏ad:
Cecylia S. urodzi∏a 20 marca 2007 r.
ci´˝ko chorego syna. W dniu 4 maja
2007 r. z∏o˝y∏a wniosek o wyp∏at´
dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka.
Syn Cecylii S. zmar∏ 15 maja 2007 r.,
ale Cecylia S. otrzyma dodatek, o któ-
ry wystàpi∏a, gdy˝ wniosek zosta∏
z∏o˝ony przed Êmiercià dziecka.

Wymagane dokumenty:
• skrócony odpis aktu urodzenia

dziecka
• kopia prawomocnego orzeczenia

sàdu rodzinnego stwierdzajàcego
przysposobienie – gdy o dodatek
wyst´puje osoba, która przysposo-
bi∏a (adoptowa∏a) dziecko

• kopia prawomocnego orzeczenia
sàdu rodzinnego o ustaleniu opie-
kuna prawnego – gdy o dodatek
wyst´puje opiekun prawny dziecka

• informacja sàdu o toczàcym si´ po-
st´powaniu w sprawie przysposo-
bienia dziecka – gdy o dodatek wy-
st´puje opiekun faktyczny dziecka,
który wystàpi∏ o jego przysposo-
bienie.

2. Dodatek z tytu∏u opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Komu przys∏uguje dodatek?
Dodatek ten przys∏uguje osobie, któ-
ra przebywa na urlopie wychowaw-
czym:
• matce lub ojcu
• opiekunowi faktycznemu dziecka

albo
• opiekunowi prawnemu dziecka,

je˝eli dziecko pozostaje pod jego
faktycznà opiekà.

Dodatek przys∏uguje nie d∏u˝ej ni˝
przez:
• 24 miesiàce kalendarzowe
• 36 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli

opieka jest sprawowana nad wi´-
cej ni˝ jednym dzieckiem urodzo-
nym podczas jednego porodu

• 72 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli
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opieka jest sprawowana nad dziec-
kiem, które ma orzeczenie o niepe∏-
nosprawnoÊci albo o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

Je˝eli z urlopu wychowawczego ko-
rzystajà po kolei oboje rodzice lub
opiekunowie prawni dziecka, przy-
s∏uguje im tylko jeden dodatek.

Komu nie przys∏uguje dodatek?
Dodatek nie przys∏uguje jednak oso-
bie uprawnionej, je˝eli:
a) bezpoÊrednio przed uzyskaniem pra-

wa do urlopu wychowawczego po-
zostawa∏a w stosunku pracy przez
okres krótszy ni˝ szeÊç miesi´cy

b) podj´∏a lub kontynuowa∏a zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

Przyk∏ad:
Anna P. jest na urlopie wychowaw-
czym, rodzina utrzymuje si´ z docho-
dów z pracy jej m´˝a S∏awomira oraz
z dochodów Anny, która wykonuje
ró˝ne prace na podstawie umowy zle-
cenia dla pracodawcy swojego m´˝a.
Dochody rodziny sà jednak na tyle
niewysokie, ̋ e na dzieci Anny i S∏awo-
mira P. pobierane sà zasi∏ki rodzinne.
W tej sytuacji Annie P. nie przys∏uguje
jednak dodatek z tytu∏u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, gdy˝ kon-
tynuuje zatrudnienie w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego.

c) dziecko zosta∏o umieszczone w pla-
cówce zapewniajàcej ca∏odobowà

opiek´ przez co najmniej pi´ç dni
w tygodniu, w specjalnym oÊrodku
szkolno-wychowawczym i korzysta
w nim z ca∏odobowej opieki, w ˝∏ob-
ku albo w przedszkolu, z wyjàtkiem:

• dziecka, które ma orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci, przebywajàcego
w ˝∏obku albo w przedszkolu z po-
wodów terapeutycznych

• dziecka przebywajàcego w zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej, z wyjàt-
kiem zak∏adów opiekuƒczo-leczni-
czych i zak∏adów piel´gnacyjno-
-opiekuƒczych

• w innych przypadkach zaprzesta-
nia sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem

d) w okresie urlopu wychowawczego
korzysta z zasi∏ku macierzyƒskiego.

Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej i Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego do okresu za-
trudnienia wymaganego do nabycia
prawa do dodatku zalicza si´ okres
zatrudnienia na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich UE i EOG.

Pami´taj:
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa
oznacza wykonywanie pracy na podsta-
wie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bo-
wego, umowy o prac´ nak∏adczà oraz
wykonywanie pracy lub Êwiadczenie
us∏ug na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo
w okresie cz∏onkostwa w rolniczej spó∏-
dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni kó∏ek
rolniczych lub spó∏dzielni us∏ug rolni-
czych, a tak˝e prowadzenie pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej.



28 Poznaj 5 rodzajów Êwiadczeƒ rodzinnych

Je˝eli pobierasz dodatek z tytu∏u
sprawowania opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego i w tym czasie za-
czniesz wykonywaç jakàkolwiek 
prac´ zarobkowà, stracisz prawo
do tego dodatku. Dotyczy to równie˝
pracy na podstawie umowy o dzie∏o.

Przyk∏ad:
Agnieszka Z. przebywa na urlopie wy-
chowawczym i pobiera zasi∏ek rodzin-
ny na dziecko oraz dodatek do zasi∏ku
z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowaw-
czego. Agnieszka Z. chcia∏aby zawrzeç
z firmà ABC umow´ o dzie∏o i otrzymy-
waç z tego tytu∏u dodatkowe dochody,
zw∏aszcza ˝e wykonywanie tej pracy
w ogóle nie kolidowa∏oby ze sprawo-
waniem opieki nad dzieckiem. Wyko-
nywanie jakiejkolwiek pracy zarobko-
wej w okresie pobierania dodatku z ty-
tu∏u sprawowania opieki nad dziec-
kiem, w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, spowoduje jednak
utrat´ prawa do tego dodatku. Doty-
czy to równie˝ pracy na podstawie
umowy o dzie∏o. Nie ma jednak prze-
szkód, aby Agnieszka Z. nadal pobiera-
∏a zasi∏ek rodzinny na dziecko, oczywi-
Êcie, jeÊli dochód na osob´ w jej rodzi-
nie nie przekroczy ustalonego progu
504 z∏ (583 z∏).

WysokoÊç dodatku
Dodatek z tytu∏u opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego wynosi 400 z∏ mie-
si´cznie niezale˝nie od liczby dzieci
którymi si´ opiekujesz. Je˝eli przys∏u-

guje za niepe∏ne miesiàce kalendarzo-
we, wyp∏aca si´ go w wysokoÊci 1/30
dodatku miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ.
Kwot´ dodatku za niepe∏ny miesiàc
zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.

Przyk∏ad:
Magdalena J. przebywa∏a na urlopie
wychowawczym od po∏owy 2006 r.
do 8 maja 2007 r. w∏àcznie i w tym
czasie pobiera∏a dodatek z tytu∏u
opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatek za niepe∏ny miesiàc korzy-
stania z urlopu wychowawczego
(maj) przys∏uguje jej wi´c w wysoko-
Êci 106 z∏ i 70 groszy.
1/30 x 400 = 13,33 z∏
13,33 z∏ x 8 dni = 106,67 z∏, co po za-
okràgleniu do 10 groszy w gór´ daje
106,70 z∏.

Wymagane dokumenty:
• zaÊwiadczenie pracodawcy o udzie-

leniu urlopu wychowawczego z wy-
szczególnieniem okresu, na jaki
urlop zosta∏ udzielony

• zaÊwiadczenie o co najmniej
szeÊciomiesi´cznym okresie za-
trudnienia w okresie bezpoÊrednio
przed uzyskaniem prawa do urlo-
pu wychowawczego

• zaÊwiadczenie lekarza zalecajàce
przebywanie dziecka majàcego
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci
w ˝∏obku lub w przedszkolu z po-
wodów terapeutycznych.

3. Dodatek z tytu∏u samotnego wy-
chowywania dziecka
Dodatek z tytu∏u samotnego wycho-
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wywania dziecka przys∏uguje samot-
nie wychowujàcym dziecko matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka albo opiekunowi prawnemu dziec-
ka, je˝eli nie zosta∏o zasàdzone Êwiad-
czenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od drugiego z rodziców, poniewa˝:
• drugi z rodziców dziecka nie ˝yje 
• ojciec dziecka jest nieznany
• powództwo o ustalenie Êwiadcze-

nia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zosta∏o oddalone.

Dodatek przys∏uguje równie˝ osobie
uczàcej si´, je˝eli oboje rodzice tej
osoby nie ˝yjà.

Przyk∏ad:
Alicja i Robert S. rozwiedli si´. Alicja
wychowuje ich córk´ (8 lat), sàd nie
zasàdzi∏ od Roberta alimentów
na rzecz córki. Dochody Alicji S. sà
niewysokie, wi´c Alicja pobiera
na córk´ zasi∏ek rodzinny. Przys∏ugu-
je jej tak˝e dodatek z tytu∏u samot-
nego wychowywania dziecka, gdy˝
na rzecz córki nie zosta∏o zasàdzone
od drugiego z rodziców, czyli od Ro-
berta, Êwiadczenie alimentacyjne.

Je˝eli drugi z rodziców ˝yje, jest zna-
ny i na rzecz dziecka zosta∏y od niego
zasàdzone alimenty, nie dostaniesz
dodatku z tytu∏u samotnego wycho-
wywania dziecka. To, ˝e ta osoba nie
p∏aci zasàdzonych alimentów, nie ma
w tym przypadku znaczenia.

Dodatek przys∏uguje w wysokoÊci
170 z∏ miesi´cznie na dziecko, ale nie
wi´cej ni˝ 340 z∏ na wszystkie dzieci. 

Przyk∏ad:
Patrycja O. w paêdzierniku 2005 r.
urodzi∏a dziecko. Wkrótce potem
rozwiod∏a si´ ze swoim m´˝em – oj-
cem dziecka. Mimo wyroku sàdowe-
go zasàdzajàcego alimenty na rzecz
dziecka, by∏y mà˝ Patrycji nie p∏aci
ich. Patrycja O. utrzymuje si´ z wy-
nagrodzenia za prac´. Wynagrodze-
nie to jest jednak niskie i dlatego Pa-
trycja O. pobiera zasi∏ek rodzinny
na dziecko. Niestety Patrycja O. nie
mo˝e otrzymaç dodatku do zasi∏ku
z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka, gdy˝ ojciec jej dziecka ˝yje,
jest znany i na rzecz dziecka zosta∏y
od niego zasàdzone alimenty. Ojciec
dziecka ich nie p∏aci, ale nie ma to
w tym przypadku znaczenia.

Przyk∏ad:
Renata K. ma dwoje dzieci: syna Alek-
sandra (10 lat) i córk´ Gabrysi´ (5 lat),
która jest niepe∏nosprawna. Z ojcem
Aleksandra Renata rozwiod∏a si´, oj-
ciec Gabrysi jest nieznany, co wynika
z odpisu jej zupe∏nego aktu urodzenia
(zupe∏ny odpis aktu urodzenia dziecka
jest wymagany wtedy, gdy osoba sa-
motnie wychowujàca dziecko stara
si´ o dodatek z tego tytu∏u, a ojciec
dziecka jest nieznany). Ca∏a rodzina
utrzymuje si´ z wynagrodzenia
za prac´ Renaty K. Oprócz tego Rena-
ta otrzymuje od swojego by∏ego m´˝a
alimenty na syna. Renata K. pobiera
na swoje dzieci zasi∏ek rodzinny oraz
dodatek z tytu∏u samotnego wycho-
wywania córki. Dodatek ten wynosi
250 z∏ miesi´cznie, gdy˝ Gabrysia jest
dzieckiem niepe∏nosprawnym.
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Je˝eli dziecko ma orzeczenie o niepe∏-
nosprawnoÊci lub orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, do-
datek wynosi 250 z∏ miesi´cznie
na dziecko, ale nie wi´cej ni˝ 500 z∏
na wszystkie dzieci.

Pami´taj:
Osoba samotnie wychowujàca dziec-
ko to panna, kawaler, wdowa, wdo-
wiec, osoba pozostajàca w separacji
orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sàdu, osoba rozwiedziona, chy-
ba ˝e wychowuje wspólnie co naj-
mniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Je˝eli wychowujesz chocia˝ jedno
dziecko wspólnie z jego rodzicem,
nie jesteÊ osobà samotnie wychowu-
jàcà dziecko, nawet jeÊli z tà osobà
nie masz Êlubu (˝yjesz w konkubina-
cie) i nawet jeÊli wychowujesz jesz-
cze inne dzieci.

Przyk∏ad:
Joanna R. jest wdowà. Mieszka ze
swojà córkà Marià (13 lat) oraz ze
swoim konkubentem Jaros∏awem
i z ich wspólnym dzieckiem – synem
Adamem (5 lat). Joanna i Jaros∏aw
wspólnie wychowujà oboje dzieci.
Dochody Joanny i Jaros∏awa sà nie-
wielkie, jednak Joanna R. nie mo˝e
si´ ubiegaç o dodatek z tytu∏u sa-
motnego wychowywania dzieci, mi-
mo ˝e nie ma m´˝a. W myÊl przepi-
sów o Êwiadczeniach rodzinnych nie
jest osobà samotnie wychowujàcà
dziecko, gdy˝ wychowuje dziecko
(syna Adama) wspólnie z jego rodzi-
cem (Jaros∏awem).

Wymagane dokumenty:
• kopia skróconego aktu zgonu ro-

dzica dziecka
• odpis zupe∏ny aktu urodzenia dziec-

ka – gdy ojciec dziecka jest nieznany
• orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci

albo o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
– gdy dziecko ma takie orzeczenie.

4. Dodatek z tytu∏u wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek ten przys∏uguje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka albo opiekunowi prawnemu dziec-
ka. Wynosi on 80 z∏ na trzecie i na na-
st´pne dzieci uprawnione do zasi∏ku
rodzinnego.

Pami´taj:
Rodzina wielodzietna to rodzina, któ-
ra wychowuje troje i wi´cej dzieci ma-
jàcych prawo do zasi∏ku rodzinnego.
Aby otrzymaç dodatek z tytu∏u wy-
chowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej nie wystarczy, ˝e masz
troje lub wi´cej dzieci. Dodatek przy-
s∏uguje ci, jeÊli co najmniej troje
z tych dzieci jest uprawnione do za-
si∏ku rodzinnego.
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Przyk∏ad:
Kinga i Dariusz Z. majà troje dzieci:
Klaudia – 8 lat, Pawe∏ – 17 lat i Arka-
diusz – 20 lat. Arkadiusz studiuje
na II roku Akademii Medycznej. Kin-
ga i Dariusz Z. majà niewielkie do-
chody, wi´c pobierajà na dwoje swo-
ich dzieci (Klaudi´ i Paw∏a) zasi∏ek ro-
dzinny. Nie pobierajà go na Arkadiu-
sza, gdy˝ jest ju˝ studentem i zasi∏ek
na niego im nie przys∏uguje. Kinga
i Dariusz Z. nie mogà otrzymaç do-
datku z tytu∏u wychowywania dziec-
ka w rodzinie wielodzietnej, gdy˝
tylko na dwoje swoich dzieci pobie-
rajà zasi∏ek rodzinny.

5. Dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i re-
habilitacji dziecka niepe∏nospraw-
nego
Dodatek ten przys∏uguje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu albo
opiekunowi prawnemu dziecka,
a tak˝e osobie uczàcej si´ na pokry-
cie zwi´kszonych wydatków zwiàza-
nych z rehabilitacjà lub kszta∏ceniem
dziecka. Jest wyp∏acany:
• do ukoƒczenia przez dziecko 16. ro-

ku ˝ycia, je˝eli ma orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci

• powy˝ej 16. roku ˝ycia do ukoƒcze-
nia 24. roku ̋ ycia, je˝eli ma orzecze-
nie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

Dodatek wynosi miesi´cznie:
• 60 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒ-

czenia 5. roku ˝ycia
• 80 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej

5. roku ˝ycia do ukoƒczenia 24. ro-
ku ˝ycia.

Dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i reha-
bilitacji dziecka niepe∏nosprawnego
przys∏uguje za ca∏y czas nauki dziec-
ka, a wi´c równie˝ za okres ferii zi-
mowych i wakacji.

Uwaga:
Umiarkowany stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci to:
• niepe∏nosprawnoÊç w umiarkowa-

nym stopniu w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych

• ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy
orzeczona na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

• posiadanie orzeczenia o zaliczeniu
do II grupy inwalidzkiej.

Znaczny stopieƒ niepe∏nosprawno-
Êci to:
• niepe∏nosprawnoÊç w stopniu

znacznym w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych

• ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy i sa-
modzielnej egzystencji orzeczona
na podstawie przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych

• sta∏a albo d∏ugotrwa∏a niezdol-
noÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzy-
stencji orzeczona na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników w celu uzyska-
nia Êwiadczeƒ okreÊlonych w tych
przepisach
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• posiadanie orzeczenia o zaliczeniu
do I grupy inwalidzkiej.

Wymagane dokumenty:
• kopia orzeczenia o niepe∏nospraw-

noÊci dziecka w wieku do lat 16
• kopia orzeczenia o umiarkowanym

albo znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci dziecka w wieku po-
wy˝ej 16 lat.

6. Dodatek z tytu∏u rozpocz´cia ro-
ku szkolnego
Dodatek ten przys∏uguje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka albo opiekunowi prawnemu dziec-
ka, a tak˝e osobie uczàcej si´ na cz´-
Êciowe pokrycie wydatków zwiàza-
nych z rozpocz´ciem w szkole nowe-
go roku szkolnego. Dodatek przys∏u-
guje równie˝ na dziecko rozpoczyna-
jàce roczne przygotowanie przed-
szkolne (czyli dziecko rozpoczynajàce
nauk´ w tzw. zerówce).
Dodatek przys∏uguje raz w roku
w zwiàzku z rozpocz´ciem roku
szkolnego albo rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego i wynosi 100 z∏
na dziecko.

Uwaga:
Dodatek nie przys∏uguje z tytu∏u
rozpocz´cia przez dziecko nauki
w przedszkolu i w szkole wy˝szej.

Wniosek o wyp∏at´ dodatku nale˝y
z∏o˝yç w terminie 4 miesi´cy od dnia
rozpocz´cia roku szkolnego albo
rocznego przygotowania przedszkol-
nego. Wniosek z∏o˝ony po tym termi-
nie w ogóle nie b´dzie rozpatrywany.

Wymagane dokumenty:
• zaÊwiadczenie szko∏y o rozpocz´-

ciu roku szkolnego przez dziecko
w wieku powy˝ej 18 lat

• oÊwiadczenie z∏o˝one poprzez wy-
pe∏nienie odpowiedniej cz´Êci for-
mularza wniosku o zasi∏ek rodzinny.

7. Dodatek z tytu∏u podj´cia przez
dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania
Dodatek ten ma zrekompensowaç
koszty, jakie ponosi twoja rodzina
w zwiàzku z dojazdami dzieci do szko-
∏y lub w zwiàzku z zakwaterowaniem
dzieci w miejscowoÊci, gdzie znajduje
si´ szko∏a. Dodatek ten mo˝esz otrzy-
maç, jeÊli jesteÊ matkà lub ojcem
dziecka, opiekunem prawnym albo
opiekunem faktycznym dziecka lub
osobà uczàcà si´.
Przys∏uguje on w zwiàzku z zakwa-
terowaniem w miejscowoÊci, w któ-
rej znajduje si´ siedziba szko∏y po-
nadgimnazjalnej lub szko∏y arty-
stycznej, w której realizowany jest
obowiàzek szkolny i obowiàzek na-
uki, a tak˝e szko∏y podstawowej lub
gimnazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczàcej si´, które ma orzecze-
nie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci. W takim
przypadku dodatek ten wynosi 90 z∏
miesi´cznie na dziecko. 
Przys∏uguje on tak˝e w zwiàzku
z dojazdem z miejsca zamieszkania
do miejscowoÊci, w której znajduje
si´ szko∏a ponadgimnazjalna lub
szko∏a artystyczna, w której realizo-
wany jest obowiàzek szkolny i obo-
wiàzek nauki w zakresie odpowiada-
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jàcym nauce w szkole ponadgimna-
zjalnej. W takim przypadku dodatek
wynosi 50 z∏ miesi´cznie na dziecko.

Uwaga:
Dodatek przys∏uguje ci przez 10 mie-
si´cy w roku w okresie pobierania
nauki od wrzeÊnia do czerwca na-
st´pnego roku kalendarzowego. Nie
przys∏uguje ci zatem za miesiàce wa-
kacyjne, czyli za lipiec i sierpieƒ.

Wymagane dokumenty:
Gdy dziecko zamieszka∏o w miejsco-
woÊci, w której jest szko∏a:
• zaÊwiadczenie szko∏y o ucz´szcza-

niu do niej dziecka
• dokument potwierdzajàcy tymczaso-

we zameldowanie dziecka w prowa-
dzonych przez podmiot publiczny:
bursie, internacie lub w innym miej-
scu zapewniajàcym zamieszkanie

• oÊwiadczenie osoby fizycznej o wy-
najmie lokalu uczniowi oraz doku-

ment potwierdzajàcy tymczasowe
zameldowanie.

Gdy dziecko doje˝d˝a do miejscowo-
Êci, w której jest szko∏a:
• zaÊwiadczenie szko∏y o ucz´szcza-

niu do niej dziecka.

Przyk∏ad:
Iwona – córka Anety M. rozpocz´∏a
we wrzeÊniu 2006 r. nauk´ w liceum
ogólnokszta∏càcym, które znajduje
si´ w miejscowoÊci oddalonej o 65
kilometrów od domu. Iwona mieszka
w internacie. Aneta M. pobiera
na córk´ zasi∏ek rodzinny, wi´c mia-
∏a prawo wystàpiç równie˝ o doda-
tek z tytu∏u podj´cia przez jej córk´
nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania. Do wniosku o dodatek
musia∏a do∏àczyç potwierdzenie za-
meldowania Iwony w internacie
na pobyt czasowy.

VI Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia
dziecka (tzw. becikowe)

Prawo do wszystkich Êwiadczeƒ,
które sà omówione na str. 34-38, nie
jest uzale˝nione od prawa do zasi∏ku
rodzinnego. Dotyczy tak˝e tzw. beci-
kowego.

Becikowe przys∏uguje ojcu lub matce
dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu (osobie
która opiekuje si´ dzieckiem i wystà-
pi∏a do sàdu rodzinnego z wnioskiem

o przysposobienie). Wynosi ono
1000 z∏ na jedno dziecko i nie zale˝y
od wysokoÊci dochodów w twojej ro-
dzinie.

Becikowe nie jest wyp∏acane auto-
matycznie po urodzeniu dziecka.
Aby je otrzymaç, musisz z∏o˝yç
wniosek w urz´dzie gminy, w której
mieszkasz (niekoniecznie b´dzie to
gmina gdzie jesteÊ zameldowany).



!

34 Poznaj 5 rodzajów Êwiadczeƒ rodzinnych

Zdarza si´, ze niektóre gminy zlecajà
wyp∏at´ becikowego oÊrodkom po-
mocy spo∏ecznej. W takim przypad-
ku wniosek sk∏adasz w upowa˝nio-
nym przez gmin´ oÊrodku. Nie ist-
nieje jednolity wzór takiego wnio-
sku, ale poszczególne gminy lub
oÊrodki pomocy spo∏ecznej mogà go
przygotowaç na swoje potrzeby. Gdy
nie ma takiego formularza, wniosek
musisz napisaç samodzielnie.

Becikowe przys∏uguje, gdy urodzi si´
˝ywe dziecko, nawet je˝eli zmar∏o
ono wkrótce po porodzie. 

Uwaga:
Wniosek o wyp∏at´ becikowego mu-
sisz z∏o˝yç w terminie 12 miesi´cy
od dnia narodzin dziecka. W przypad-
ku, gdy wniosek dotyczy dziecka ob-
j´tego opiekà prawnà, opiekà faktycz-
nà albo dziecka przysposobionego
(adoptowanego) – w terminie 12 mie-
si´cy od dnia obj´cia dziecka opiekà
albo przysposobieniem. Wniosek z∏o-
˝ony po tym terminie nie jest w ogó-
le rozpatrywany.

Przyk∏ad:
Alicja G. urodzi∏a 23 kwietnia 2007 r.
bliêni´ta, ale jedno z dzieci zmar∏o
nast´pnego dnia. Alicja G. otrzyma
jednak becikowe w podwójnej wyso-
koÊci (2 000 z∏), gdy˝ dzieci urodzi∏y
si´ ˝ywe. Becikowe nie przys∏ugiwa-
∏oby jej na to dziecko, gdyby urodzi-
∏o si´ martwe.

Wymagane dokumenty:
• skrócony odpis aktu urodzenia

dziecka lub inny dokument urz´-
dowy potwierdzajàcy dat´ urodze-
nia dziecka (wystawia go urzàd
stanu cywilnego w miejscu uro-
dzenia dziecka)

• dokument potwierdzajàcy to˝sa-
moÊç osoby wyst´pujàcej z wnio-
skiem (np. dowód osobisty)

• oÊwiadczenie, ˝e drugi z rodziców
albo opiekun prawny nie wystàpili
z wnioskiem o to Êwiadczenie.

W razie wàtpliwoÊci gmina mo˝e ˝à-
daç od ciebie dodatkowych dokumen-
tów i informacji.
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1. Zasi∏ek piel´gnacyjny
Zasi∏ek piel´gnacyjny jest przyznawa-
ny w celu cz´Êciowego pokrycia wy-
datków wynikajàcych z koniecznoÊci
zapewnienia osobie niepe∏nosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w zwiàz-
ku z niezdolnoÊcià do samodzielnej eg-
zystencji. Prawo do tego zasi∏ku nie
jest uzale˝nione od sytuacji material-
nej i wysokoÊci dochodów.

Pami´taj:
Zasi∏ek piel´gnacyjny wynosi 153 z∏
miesi´cznie.

Zasi∏ek ten przys∏uguje:
• niepe∏nosprawnemu dziecku
• osobie niepe∏nosprawnej w wieku

powy˝ej 16. roku ˝ycia, je˝eli ma
orzeczenie o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci

• osobie niepe∏nosprawnej w wieku
powy˝ej 16. roku ˝ycia, je˝eli ma
orzeczenie o umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci, jeÊli ta nie-
pe∏nosprawnoÊç powsta∏a w wieku
do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia

• osobie, która ukoƒczy∏a 75 lat.

Zasi∏ek nie przys∏uguje:
• osobie przebywajàcej w instytucji

zapewniajàcej ca∏odobowe utrzy-
manie, je˝eli pobyt osoby i udzie-
lane przez t´ instytucj´ Êwiadcze-
nia cz´Êciowo lub w ca∏oÊci sà 
finansowane z bud˝etu paƒstwa
albo z Narodowego Funduszu
Zdrowia

• osobie uprawnionej do dodatku
piel´gnacyjnego, czyli dodatku
do emerytury lub renty, który wy-
nika z przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

Podstawà do przyznania zasi∏ku pie-
l´gnacyjnego jest orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci (zasada ta nie doty-
czy osób, które ukoƒczy∏y 75 lat). Pra-
wo do tego zasi∏ku ustala si´ wi´c
na czas nieokreÊlony, chyba ˝e orze-
czenie o niepe∏nosprawnoÊci (stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci) zosta∏o wy-
dane na czas okreÊlony. W takim
przypadku prawo do tego zasi∏ku
ustala si´ na okres, na jaki zosta∏o
wydane to orzeczenie – do ostatnie-
go dnia miesiàca, w którym up∏ywa
termin wa˝noÊci orzeczenia.

Przyk∏ad:
Krzysztof M., który wychowuje nie-
pe∏nosprawnego syna Adama (10 lat),
z∏o˝y∏ 12 lutego 2007 r. wniosek o za-
si∏ek piel´gnacyjny. Poinformowa∏
urzàd gminy o tym, ˝e toczy si´ 
post´powanie w sprawie wydania
orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
Adama. Zespó∏ orzekajàcy o niepe∏no-
sprawnoÊci wyda∏ orzeczenie w dniu
17 kwietnia 2007 r. W orzeczeniu tym
ustalono trwanie niepe∏nosprawno-
Êci na okres od 1 lutego 2007 r. do
31 stycznia 2008 r. W takiej sytuacji
zasi∏ek piel´gnacyjny zosta∏ wyp∏aco-
ny tak˝e za luty 2007 r.

VII Âwiadczenia opiekuƒcze
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Pami´taj:
Je˝eli dziecko nie ma ukoƒczonych
16 lat, nie orzeka si´ stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci.

W przypadku utraty wa˝noÊci orze-
czenia o niepe∏nosprawnoÊci (stopniu
niepe∏nosprawnoÊci), je˝eli osoba
niepe∏nosprawna uzyska ponowne
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci (od-
powiednim stopniu niepe∏nospraw-
noÊci) stanowiàce kontynuacj´ po-
przedniego orzeczenia, prawo do
zasi∏ku piel´gnacyjnego ustala si´
od pierwszego dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, w którym
up∏ynà∏ termin wa˝noÊci poprzednie-
go orzeczenia. Nie mo˝e to byç jed-
nak miesiàc wczeÊniejszy ni˝ ten,
w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o kontynuacj´. W takim przypadku
do wniosku nale˝y do∏àczyç za-
Êwiadczenie w∏aÊciwej instytucji
(powiatowego zespo∏u orzekajàcego
o niepe∏nosprawnoÊci) potwierdzajà-
ce z∏o˝enie wniosku o ponowne
ustalenie niepe∏nosprawnoÊci (stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci).

Mo˝esz zatem z∏o˝yç wniosek o kon-
tynuacj´ wyp∏aty zasi∏ku piel´gna-
cyjnego nawet jeÊli dopiero czekasz
na ponowne orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci.

Je˝eli z∏o˝ysz wniosek o kontynuacj´
wyp∏aty zasi∏ku piel´gnacyjnego do-
piero po tym, jak uzyskasz ponowne
orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci, mo-
˝e si´ zdarzyç, ˝e za czas oczekiwania
na orzeczenie nie dostaniesz zasi∏ku.

Przyk∏ad:
El˝bieta W. pobiera∏a do lutego 2007 r.
zasi∏ek piel´gnacyjny na swojà sze-
Êcioletnià córk´ Ann´. W marcu 2007 r.
wystàpi∏a z wnioskiem o zasi∏ek
na dalszy okres i do∏àczy∏a do niego
zaÊwiadczenie powiatowego zespo∏u
orzekajàcego o niepe∏nosprawnoÊci
o tym, ˝e z∏o˝y∏a wniosek o ponowne
ustalenie niepe∏nosprawnoÊci swojej
córki. Orzeczenie o niepe∏nospraw-
noÊci Anny zosta∏o wydane 11 kwiet-
nia 2007 r., ale zasi∏ek zosta∏ wy-
p∏acony od marca 2007 r., czyli
od miesiàca, w którym El˝bieta W.
z∏o˝y∏a wniosek o kontynuacj´ wy-
p∏aty zasi∏ku.

Przyk∏ad:
Ewa D. pobiera∏a do lutego 2007 r.
zasi∏ek piel´gnacyjny na swojà sied-
mioletnià córk´ Monik´. W marcu
2007 r. wystàpi∏a do powiatowego
zespo∏u orzekajàcego o niepe∏no-
sprawnoÊci z wnioskiem o ponowne
ustalenie niepe∏nosprawnoÊci. Orze-
czenie o niepe∏nosprawnoÊci Moniki
zosta∏o wydane 11 kwietnia 2007 r.
i wtedy (dopiero w kwietniu) Ewa D.
wystàpi∏a o zasi∏ek piel´gnacyjny
na dalszy okres. Zasi∏ek zosta∏ wyp∏a-
cony od dopiero od kwietnia 2007 r.,
czyli od miesiàca, w którym Ewa D.
z∏o˝y∏a wniosek o kontynuacj´ wy-
p∏aty zasi∏ku.

Je˝eli do zasi∏ku piel´gnacyjnego jest
uprawnione niepe∏noletnie dziecko
albo osoba pe∏noletnia, która nie ma
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
zasi∏ek jest wyp∏acany jednemu z ro-
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dziców, opiekunów lub innej osobie
uprawnionej do reprezentowania
osoby niepe∏nosprawnej albo ma∏-
˝onkowi.

Wymagane dokumenty:
• kopia dokumentu stwierdzajàcego

to˝samoÊç osoby uprawnionej
do zasi∏ku

• kopia orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci – w przypadku dziecka do
lat 16

• kopia orzeczenia o znacznym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci lub kopia
orzeczenia o umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci ze wska-
zaniem daty powstania niepe∏no-
sprawnoÊci – w przypadku osoby
w wieku powy˝ej 16 lat

• zaÊwiadczenie z instytucji zapew-
niajàcej ca∏odobowe utrzymanie,
˝e pobyt osoby uprawnionej do za-
si∏ku i udzielane jej przez t´ insty-
tucj´ Êwiadczenia nie sà cz´Êciowo
lub w ca∏oÊci finansowane z bu-
d˝etu paƒstwa albo z Narodowego
Funduszu Zdrowia – w przypadku
przebywania osoby uprawnionej
do zasi∏ku w takiej instytucji.

2. Âwiadczenie piel´gnacyjne
Âwiadczenie to przys∏uguje z tytu∏u
rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià opieki nad dzieckiem.
Mo˝e je otrzymaç matka lub ojciec
dziecka albo opiekun faktyczny dziec-
ka, je˝eli nie podejmuje zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej albo rezy-
gnuje z niej w celu sprawowania
opieki nad dzieckiem, które ma:

• orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci
∏àcznie ze wskazaniami: koniecz-
noÊci sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki
lub pomocy innej osoby w zwiàzku
ze znacznie ograniczonà mo˝liwo-
Êcià samodzielnej egzystencji oraz
koniecznoÊci sta∏ego codziennego
wspó∏udzia∏u opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji

• orzeczenie o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.

Âwiadczenie piel´gnacyjne przys∏u-
guje ci, jeÊli dochód twojej rodziny
w przeliczeniu na osob´ nie przekra-
cza 583 z∏. Zasady obliczania tego
dochodu sà takie same jak w przy-
padku dochodu warunkujàcego pra-
wo do zasi∏ku rodzinnego.

Âwiadczenie piel´gnacyjne przys∏ugu-
je ci w wysokoÊci 420 z∏ miesi´cznie.
Âwiadczenie przys∏ugujàce za nie-
pe∏ne miesiàce kalendarzowe wyp∏a-
ca si´ w wysokoÊci 1/30 Êwiadczenia
piel´gnacyjnego za ka˝dy dzieƒ. Na-
le˝nà kwot´ Êwiadczenia zaokràgla
si´ do 10 groszy w gór´.

Âwiadczenie piel´gnacyjne nie przy-
s∏uguje, je˝eli:
• osoba sprawujàca opiek´ ma ustalo-

ne prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasi∏ku sta∏ego, zasi∏ku
przedemerytalnego lub Êwiadcze-
nia przedemerytalnego

• osoba wymagajàca opieki:
– pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim
– zosta∏a umieszczona w rodzinie

zast´pczej, w specjalnym oÊrodku
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szkolno-wychowawczym i korzy-
sta w nim z ca∏odobowej opieki
albo w zwiàzku z koniecznoÊcià
kszta∏cenia, rewalidacji lub reha-
bilitacji, w placówce zapewniajà-
cej ca∏odobowà opiek´ przez co
najmniej pi´ç dni w tygodniu
z wyjàtkiem zak∏adów opieki
zdrowotnej

• osoba w rodzinie ma ustalone pra-
wo do wczeÊniejszej emerytury
na to dziecko

• osoba w rodzinie ma ustalone pra-
wo do dodatku do zasi∏ku rodzin-
nego albo do Êwiadczenia piel´-

gnacyjnego na to lub na inne
dziecko w rodzinie.

Wymagane dokumenty:
• orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci

albo o znacznym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci dziecka

• kopia dokumentu stwierdzajàcego
to˝samoÊç osoby ubiegajàcej si´
o Êwiadczenie

• dokumenty, na podstawie których
mo˝na ustaliç wysokoÊç docho-
dów rodziny (takie same, jak
przy ustalaniu prawa do zasi∏ku
rodzinnego).

Rada twojej gminy mo˝e przyznaç ci
dodatkowà (trzecià) jednorazowà za-
pomog´ z tytu∏u urodzenia si´ dziec-
ka. Ka˝da gmina mo˝e samodzielnie
zdecydowaç, czy w ogóle wyp∏acaç
takà zapomog´, a jeÊli tak, to w ja-
kiej wysokoÊci. 

Je˝eli zatem w twojej gminie taka
zapomoga jest wyp∏acana, ubiegajàc
si´ o nià, musisz sam dowiedzieç si´,
jakie warunki powinieneÊ spe∏niç
i jakie dokumenty przedstawiç, aby
jà uzyskaç.

VIII Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia
dziecka wyp∏acana przez gminy

IX Podstawa prawna

Wszystkie omówione Êwiadczenia zo-
sta∏y uregulowane w Ustawie z 28 li-

stopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzin-

nych – tekst jednolity: (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z póên. zm.).



Notatki:
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