
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek   rodzinny  ma  na  celu  częściowe  pokrycie  wydatków  na  utrzymanie  dziecka.  

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

a)  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

b) opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, 

c) osobie  uczącej  się,  tj.  osobie  pełnoletniej  uczącej  się,  niepozostającej  na  utrzymaniu 

rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub 

ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek  rodzinny  przysługuje  osobom,  o  których  mowa  powyżej,  jeżeli  dochód  rodziny  

w  przeliczeniu  na  osobę  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie  przekracza  kwoty  504 zł.  

W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  

o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a) 18 roku życia lub,

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

c) 24 roku  życia,  jeżeli  kontynuuje  naukę  w szkole  lub  szkole  wyższej  i  legitymuje  się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a) 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

a) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

b) dziecko  zostało  umieszczone  w instytucji  zapewniającej  całodobowe utrzymanie  albo  

w rodzinie zastępczej, 

c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,  

d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne 

dziecko,



e)  osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 

na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

-  powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiego  z  rodziców  zostało 

oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

a) urodzenia dziecka,  

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

c) samotnego wychowywania dziecka, 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) rozpoczęcia roku szkolnego, 

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 

Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego są:

a) uwierzytelniona  kopia  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  osoby  ubiegającej  się  

o zasiłek rodzinny (  np. kserokopia dowodu osobistego ),

b) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka, 

c) skrócony odpis aktu małżeństwa, 

d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( wszystkie osoby, które 

skończyły 18 lat ). 

O  tym  czy  dana  osoba  będzie  zobowiązana  do  przedłożenia  dodatkowych  dokumentów 

decyduje sytuacja rodzinna i zawodowa. 

Biuro  d/s  Świadczeń  Rodzinnych  wydaje  na  prośbę  strony  zaświadczenia  dotyczące 

całokształtu spraw związanych z świadczeniami rodzinnymi.   


