
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wniosek składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. 
Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło (pokój nr 124).

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń 
udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dokumenty dot. Świadczeń Rodzinnych

Formularze wniosku i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, znajdują się na internetowej stronie MRPiPS w BIP pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Zasiłek rodzinny
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w 

rodzinie nie przekracza 674.00 zł. lub kwoty 764.00 zł. w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

2.  Zasada "złotówka za złotówkę". Rodziny, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń 

rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego mają możliwość składania 

wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

Wysokość przyznanych im świadczeń będzie zależała od tego o ile dochód rodziny przekracza 

kryterium dochodowe im większe przekroczenie tym mniejsza kwota przyznanego zasiłku 

rodzinnego. Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie 

wynosiła mniej niż 20 zł.

 Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia: 

 18 roku życia
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 

w rodzinie zastępcze
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie;

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na 
własne dziecko;

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: 

o rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
o ojciec dziecka jest nieznany,
o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone,
o sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

 95.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 124.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 135.00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 urodzenia dziecka 
o w kwocie 1000.00 zł jednorazowo

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
o w kwocie 400.00 zł miesięcznie

 samotnego wychowywania dziecka 
o w kwocie  193.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386.00 zł na

wszystkie dzieci 
o w kwocie 273.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

o w kwocie 95.00 zł  miesięcznie  na  trzecie  i  następne dzieci  uprawnione do
zasiłku rodzinnego

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
o w kwocie 90.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
o w kwocie 110.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku

życia 
 rozpoczęcia roku szkolnego 

o w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

o w kwocie 113.00 zł na dziecko w roku szkolnym
 podjęcia przez dziecko nauki  w szkole poza miejscem zamieszkania (  na pokrycie

wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły) 

o w kwocie  69.00 zł na dziecko w roku szkolnym.

Wymagane dokumenty



I. Do wniosku  o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio: dokument stwierdzający 
tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia (do wglądu),

 kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na 
pobyt – oryginał do wglądu,

 zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy 
dziecko - ukończyło 18 rok życia,

 w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 
członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
zawierające informacje odpowiednio o: 

o formie opłacanego podatku,
o wysokości przychodu,
o stawce podatku,
o wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym 2018
 oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za rok

2018 
 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z urzędu miasta/Gminy

lub kopię nakazu płatniczego za rok 2018
 kopię/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację – oryginał 

do wglądu
 kopia/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty – oryginał do wglądu
 kopię/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka 

– oryginał do wglądu
 kopię/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu

 zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku
2018

 kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość 
zapłaconych alimentów w roku 2018, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia 
na rzecz osoby  spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do 
wglądu

 w przypadku stałego zameldowania poza terenem Legionowo, należy przedłożyć 
dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenia zamieszkania
w Legionowie (np. umowa najmu, użyczenia, lub oświadczenie)

Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 świadectwo pracy + Pit 11 za 2018r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 umowa zlecenie + Pit 11 za 2018r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło uzyskanie (w przypadku podjęcia zatrudnienia)
 



Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

 kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu

Dodatek z tytułu samotnego dziecka:
(gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie 
alimentów zostało oddalone  )

 kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka 
nieznany – oryginał do wglądu

 kopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko- oryginał do wglądu

 kopię/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał 
do wglądu

 kopię/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia 
całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 
zamieszkanie dziecka:

 zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej
a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

 zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia 
poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 
dojazdy dziecka (szkoła ponadpodstawowa):

 zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego:

 zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres udzielenia urlopu 
wychowawczego oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej 6-cio
miesięczny przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego) .
 

Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania!

Becikowe



Jednorazowa zapomoga przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, 
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Prawo do  
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia 
przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Do wniosku należy dołączyć


 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, 

potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o 
ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują
możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem)

  w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 
członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
zawierające informacje odpowiednio o: 

o formie opłacanego podatku,
o wysokości przychodu,
o stawce podatku,
o wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym 2018
 oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za rok

2018 
 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z urzędu miasta/Gminy

lub kopię nakazu płatniczego za rok 2018
 kopię/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację – oryginał 

do wglądu
 kopia/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty – oryginał do wglądu
 kopię/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka 

– oryginał do wglądu
 kopię/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu

 zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku
2018

 kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość 
zapłaconych alimentów w roku 2018, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia 



na rzecz osoby  spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do 
wglądu

 oświadczenie o nie pobieraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w 
innej gminie 

 Podstawa prawna:

- art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w
wieku  powyżej  16  roku  życia  (jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności) oraz osobie która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia. 

 Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215.84 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:  

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty 

powstania niepełnosprawności, albo
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz  nie 

pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez (ZUS, KRUS, WBE i inne 
instytucje )

Świadczenie pielęgnacyjne

   I.      Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1.       

a. matce albo ojcu, 
b. opiekunowi faktycznemu dziecka, 
c. osobie  będącej  rodziną  zastępczą  spokrewnioną  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 



d. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności 

-  jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu
sprawowania  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2.  Osobom,  o  których  mowa  w  pkt  1  podpunkt  d  powyżej,  innym  niż  spokrewnione  w
pierwszym stopniu z  osobą wymagającą opieki,  przysługuje świadczenie  pielęgnacyjne,  w
przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

b. nie  ma  innych  osób  spokrewnionych  w  pierwszym  stopniu,  są  małoletnie  lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

c. nie  ma  osób,  o  których  mowa  w  punkcie  1  podpunkt  b  i  c,  lub  legitymują  się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

a. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 
b. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

25. roku życia. 

4. W wysokości:

 w kwocie 1830 zł od 1.1.2020 roku do 31.12.2020 roku.

II.      Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1)  osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka
przyznanej  w  przypadku  zbiegu  prawa  do  renty  rodzinnej  i  innego  świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b. ma  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  lub  świadczenia
pielęgnacyjnego;  

2)  osoba wymagająca opieki:

a. pozostaje  w  związku  małżeńskim,  chyba  że  współmałżonek  legitymuje  się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b. została  umieszczona  w  rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem  rodziny  zastępczej
spokrewnionej,  rodzinnym  domu  dziecka  albo,  w  związku  z  koniecznością



kształcenia,  rewalidacji  lub  rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej  całodobową
opiekę,  w  tym  w  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym,  z  wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu;  

3)  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4)   członek  rodziny  osoby  sprawującej  opiekę  ma ustalone  prawo do dodatku  do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem), specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10 (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem), prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

 6)  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie  wydatków  związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający nie podejmowanie lub rezygnację , przez Osobę ubiegającą 
się o świadczenie pielęgnacyjne, z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji;

2. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo o 
znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;

3. dowód osobisty osoby ubiegającej się o Świadczenie pielęgnacyjne; (do wglądu)
4. Zaświadczenie lub oświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, w 

przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta 
w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 
dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym;

5. inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenie pielęgnacyjnego.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy



 I. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy przysługuje:

1. Osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z
koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. Jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w 
art. 5 ust. 2 – tj. 764 zł:

3. W wysokości 620 zł.

II.  Specjalny Zasiłek Opiekuńczy nie przysługuje jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę: 
a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 

małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 
świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 

b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych 
tytułów, 

c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego, 

d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z 
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z 
wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z 
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury; 

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem), 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 
którym mowa w art. 10 (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem), prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.



Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:

 Dokument potwierdzający rezygnację, przez Osobę ubiegającą się o Specjalny Zasiłek 
Opiekuńczy, z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

1. Orzeczenie  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub
długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji  albo  o
znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;

2. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (do wglądu);
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz

rodziny osoby wymagającej opieki w roku 2018, w tym odpowiednio: 
a. Zaświadczenie  naczelnika  urzędu skarbowego,  dotyczące  członków rodziny

rozliczających  się  na  podstawie  przepisów  o  zryczałtowanym  podatku
dochodowym od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o: 

 formie opłacanego podatku,
 wysokości przychodu,
 stawce podatku,
 wysokości opłaconego podatku
 w roku 2018

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

c. oświadczenie  wnioskodawcy  o  wysokości  jego  składek  na  ubezpieczenie
zdrowotne  albo  składek  członka  rodziny  w  roku  kalendarzowym
poprzedzającym  okres  zasiłkowy  -  oświadczenie  dotyczy  tylko  osób,  które
mają opłacone składki zdrowotne od dochodów  z tytułu emerytury lub renty
w Krus 

d. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o
wielkości  gospodarstwa  rolnego  wyrażonej  w  hektarach  przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

e. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w  posiadaniu  rodziny  gospodarstwa  rolnego  w  dzierżawę,  na  podstawie
umowy  zawartej  stosownie  do  przepisów  o  ubezpieczeniu  społecznym
rolników,  albo  oddania  gospodarstwa  rolnego  w  dzierżawę  w  związku  z
pobieraniem renty określonej  w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich  ze  środków  pochodzących  z  Sekcji  Gwarancji  Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,



f. umowę  zawartą  w  formie  aktu  notarialnego  -  w  przypadku  wniesienia
gospodarstwa  rolnego  do  użytkowania  przez  rolniczą  spółdzielnię
produkcyjną,

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

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

i. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała
je  w wysokości  niższej  od  ustalonej  w wyroku sądu,  ugodzie  sądowej  lub
ugodzie zawartej przed mediatorem: 

 zaświadczenie  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  o
całkowitej  lub  częściowej  bezskuteczności  egzekucji  alimentów,  a
także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę  uprawnioną  czynności  związanych  z  wykonaniem  tytułu
wykonawczego  za  granicą  albo  o  niepodjęciu  tych  czynności,  w
szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
lub brakiem możliwości  wskazania  przez  osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego  za  granicą,  jeżeli  dłużnik
zamieszkuje za granicą,

j. dokument  określający  datę  utraty  dochodu  oraz  miesięczną  wysokość
utraconego dochodu,

k. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny
oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania
dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

l. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w
przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy;

Zasiłek dla opiekuna
I.  Osoby uprawnione do przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prawo do zasiłku dla
opiekunów  przysługuje  osobom,  które  utraciły  prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  z
dniem 1.7.2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego.

W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów aby przyznać
prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do 14.5.2014 roku konieczne jest
aby osoba uprawniona w tym okresie spełniała warunki do przyznania prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31.12.2012 roku.



Zgodnie z art.  2 ust.  2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, aby
przyznać  prawo do zasiłku dla  opiekunów w okresie  od dnia  wejście  w życie  ustawy tj.
15.5.2014 roku, konieczne jest  spełnianie  warunków do przyznania prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31.12.2012 roku.

II. Warunki przyznania zasiłku dla opiekuna

Nabycie prawa do zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od:

 Faktu  utraty prawa do świadczenia  pielęgnacyjnego z  mocy prawa (art.  11 ust.  3
ustawy  z  7.12.2012  roku  o  zmianie  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz
niektórych innych ustaw ) z dniem 1.7.2013 roku;

 Spełniania warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z
ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012
roku.

Warunki  do  przyznania  prawa  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  zgodne  z  ustawą  o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

-  jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczności  stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

1a.  Osobie  innej  niż  spokrewniona  w  pierwszym  stopniu,  na  której  ciąży  obowiązek
alimentacyjny,  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne,  w  przypadku  gdy  nie  ma  osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o
której mowa w ust. 1. 

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu
śmierci  małżonka  przyznanej  w  przypadku  zbiegu  prawa  do  renty  rodzinnej  i  innego
świadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego
świadczenia  kompensacyjnego,  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia
przedemerytalnego; 



1a)  osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną
osobę w rodzinie lub poza rodziną; 

2) osoba wymagająca opieki: 

a)  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z
dzieckiem,  na  której  ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  albo,  w  związku  z  koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w
art.  10,  albo  do świadczenia  pielęgnacyjnego na tę  lub  inną  osobę w rodzinie  lub  poza
rodziną; 

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia
na  pokrycie  wydatków  związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

Prawo do zasiłku dla opiekunów przyznaje się:

 Za okresy od dnia 1.7.2013 roku do dnia 14.5.2014 roku, w których osoba spełnia
warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku (art.
2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów);

 Od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów to jest
od  dnia  15.5.2014  roku,  jeżeli  osoba  spełnia  warunki  do  przyznania  prawa  do
świadczenia  pielęgnacyjnego  zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  rodzinnych  w
brzmieniu  obowiązującym w dniu  31.12.2012 roku (art.  2  ust.  2  pkt.  2  ustawy o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

W przypadku przyznania prawa do zasiłku dla opiekunów za okresy, o których mowa w art. 2
ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek taki przysługuje
wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa
cywilnego (art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Odsetki  przysługują  do  dnia  wejścia  w  życie  ustawy (art.  2  ust.  4  ustawy o  ustaleniu  i
wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zarejestrowanie
w  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  osoba  poszukująca  pracy  lub  posiadanie  statusu
bezrobotnego  nie  ma  wpływu  na  uprawnienie  do  zasiłku  dla  opiekunów  w  okresie  od
1.7.2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdgnjthe2s44dboaxdcmjxga2tamzr


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w przypadku,
gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym
rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, ze zm.) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)  małżonkom  rolników  lub  domownikom  w  przypadku  zaprzestania  prowadzenia
przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie
rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaprzestanie
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie  wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem  świadomy
odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.”.  Klauzula  ta  zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł (art. 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów).

Organem właściwym do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna jest organ ustalający prawo
do świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów postępowanie o
ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów organ wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się
o  zasiłek  dla  opiekuna.  Wniosek  taki  winien  być  złożony  nie  później  niż  w  terminie  4
miesięcy od dnia wejście w życie ustawy. 

            Jednocześnie  zgodnie  z  art.  5  ust.  2ustawy  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla
opiekunów w sytuacji w której w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się
postepowanie o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności  osobie nad którą jest  sprawowana opieka,  wniosek może być
złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania takiego orzeczenia.

Prawo  do  zasiłku  dla  opiekuna  ustala  się  na  czas  nieokreślony  chyba,  że  orzeczenie  o
niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane
na czas określony – prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w
którym upływa  termin  ważności  orzeczenia  (art.  6  ust.  1  ustawy o  ustaleniu  i  wypłacie
zasiłków dla opiekunów).

III. Nieprzysługiwanie prawa do zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art.  2 ust.  5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla
opiekuna nie przysługuje za okresy w których:

 Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;



 Na osobę  wymagającą  opieki  innej  osobie  zostało  ustalone  prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 Osoba ubiegająca  się  o  zasiłek  dla  opiekuna nie  spełnia  warunków do przyznania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

REASUMUJĄC: 

W celu uzyskania prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć wniosek nie później niż w
terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

 Świadczenie rodzicielskie
Osoby uprawnione

Świadczenie rodzicielskie przysługuje (art. 17c ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

1. matce albo ojcu dziecka; 
2. opiekunowi faktycznemu dziecka – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4. osobie, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. Roku.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje ojcu dziecka w przypadku (art. 17c ust. 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych):

1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia 
dziecka,

2. śmierci matki dziecka,
3. porzucenia dziecka przez matkę.

Okres, na który przysługuje świadczenie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres (art. 17c ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych):

1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 
jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;



2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 
dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 
czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia (art. 17c ust. 4 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych):

1. porodu – osobom, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(matce albo ojcu); 

2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – osobom, o których mowa w art. 17c 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekunowi faktycznemu i rodzinie 
zastępczej);

3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – osobie, o której mowa w art. 17c ust. 1
pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin przyznania świadczenia:

Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia rodzicielskiego 
ustala się począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, 
o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 
urodzenia lub przysposobienia dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3
od dnia objęcia dziecka opieka. 

W przypadku złożenia wniosku po terminie nie później niż w okresach, o których mowa w art. 17 c 
ust. 3, prawo do świadczeni rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego

Zgodnie z art. 17c ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych wysokość świadczenia 
rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. Jeżeli świadczenie rodzicielskie przysługuje za 
niepełny miesiąc, ustala się je, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni 
kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni 
kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za 
niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę (art. 17c ust. 7 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:



1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 lub 3 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres 
ustalony przepisami KP jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego (art. 17c ust. 9 pkt 1 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych);

2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa 
w art. 17c ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17c ust. 9 pkt 2 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych);

3. jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, 
które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki (art. 17c ust. 9 pkt 3 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych) – należy zwrócić uwagę na pewną nieścisłość dotyczącą zapisu tego punktu; są 
w nim wymienione osoby uprawnione z art. 17c ust. 1 pkt 1–3 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, ale nie jest wymieniona osoba uprawniona z art. 17c ust. 1 pkt 4 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, czyli osoba przysposabiająca dziecko; może to budzić wątpliwości
interpretacyjne przy rozpatrywaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
a już na pewno podczas badania zasadności pobierania takiego świadczenia w razie 
pojawienia się informacji o podjęciu zatrudnienia przez osobę, która ma przyznane takie 
prawo;

4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym 
dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (art. 17c ust. 9 
pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych);

5. osobom, o których mowa w art. 17c ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przysługuje za
granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 17c ust. 9 pkt 5 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych).

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w razie zbiegu uprawnień do 

następujących świadczeń:

1. świadczenia rodzicielskiego lub
2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
4. dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub ustawy o świadczeniach 

rodzinnych
5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów
 przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Program Za Życiem 
Program Za życiem ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń 
położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 



albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu.

Jednym z elementów Programu Za Życiem jest jednorazowe świadczenie pieniężne z 
tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4 000 zł. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na 
dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie: pierwsze - wystawione 
przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii - potwierdzające ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i drugie - zaświadczenie lekarskie 
lub zaświadczenie wystawione przez położną. potwierdzające, że przyszła matka pozostawała
pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Z obowiązku 
przedstawienia drugiego zaświadczenia są zwolnieni opiekunowie prawni lub faktyczni 
dziecka.

Przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz wypłata świadczenia to zadanie wójtów 
(burmistrzów lub prezydentów miast) realizowane za pośrednictwem ich jednostek 
organizacyjnych, w większości gmin będzie to ośrodek pomocy społecznej.

Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Świadczenie nie podlega egzekucji.

Rodzice mogą również liczyć na inne formy wsparcia. Dla kobiety i jej dziecka są to 
świadczenia opieki zdrowotnej w szczególności: diagnostyka prenatalna, wsparcie 
psychologiczne, rehabilitacja lecznicza, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieka paliatywna
i hospicyjna oraz poradnictwo laktacyjne. Wsparcie obejmuje także zapewnienie dostępu 
rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny, która może 
skorzystać z pomocy psychologicznej, z pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw 
rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania 
trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i 
zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapewnienie wsparcia socjalnego jest zadaniem asystenta rodziny. Można powiedzieć, że ma 
on do wypełnienia rolę koordynatora i przewodnika po oferowanym systemie wsparcia w 
ramach Programu „Za życiem”. Co ważne, może on na podstawie pisemnego upoważnienia 
załatwiać w imieniu rodziców sprawy w urzędach i instytucjach.

Pomoc asystenta rodziny jest przyznawana na wniosek złożony w ośrodku pomocy 
społecznej. Przy rozpatrzeniu wniosku nie jest stosowana procedura wymagająca 
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego środowiskowego wywiadu socjalnego.

Rodziny opiekujące się dzieckiem niepełnosprawnym mogą między innymi wystąpić o 
udzielenie pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków domowych. Będzie to pomoc w 



domu, ale nie w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, którą zapewnią osoby bezrobotne 
w ramach prac użytecznych społecznie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Program ma też zagwarantować opiekę nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku. 
Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin opieki wytchnieniowej w roku 
kalendarzowym. Będzie ona zapewniona w dziennych ośrodkach wsparcia, w placówkach 
całodobowych, w placówkach oświatowych, a w ramach umowy z organizacją pozarządową 
również w formie indywidualnej opieki nad dzieckiem.

W ramach Programu „Za życiem” ciężko chore dzieci do 18 roku życia są uprawnione do 
skorzystania z wyrobów medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości 
miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do 
wystawienia zlecenia na wyroby medyczne.   Mają też prawo do korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W 
praktyce oznacza to wizytę u lekarza specjalisty i świadczenia szpitalne w dniu zgłoszenia, 
bądź nie później niż do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
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