
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania

Dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  przysługuje:

a) matce lub ojcu dziecka,

b) opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie uczącej 

się:

-  w  związku  z  zamieszkaniem  w  miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły 

ponadgimnazjalnej  lub szkoły artystycznej,  w której  jest  realizowany obowiązek szkolny  

i obowiązek  nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub 

osoby  uczącej  się,  legitymującej  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu 

niepełnosprawności – w  wysokości 90, 00 zł miesięcznie na dziecko albo

- w związku z  dojazdem z  miejsca  zamieszkania  do miejscowości,  w której  znajduje  się 

siedziba  szkoły,  w  przypadku  dojazdu  do  szkoły  ponadgimnazjalnej,  a  także  szkoły 

artystycznej,  w której  realizowany jest  obowiązek  szkolny i  obowiązek  nauki  w zakresie 

odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50, 00 zł miesięcznie na 

dziecko.  

Dodatek przysługuje przez  10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do 

czerwca następnego roku kalendarzowego. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., 

nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., nr 139,  

poz. 992; nr 222 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881, 2007  

nr 114, poz. 783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r.  

w  sprawie  wysokości  dochodu  rodziny  albo  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę 

ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  oraz  wysokości  świadczeń  rodzinnych  (Dz.  U.  nr  130  

poz. 903) 



Niezbędne dokumenty:

a)  dokument  potwierdzający  tymczasowe  zameldowania  ucznia  w  bursie,  internacie  lub 

innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

b)  zaświadczenie szkoły; 

c) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający 

tymczasowe zameldowanie.

Opłaty: 

Brak

Jednostka obsługująca: Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych

pokój nr 3 (budynek krytej pływalni)

tel. (0-32) 43 18 100 

Godziny urzędowania: poniedziałek    7:30 – 17:00

wtorek – piątek  7:30 – 15:30

środa     NIECZYNNE

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji

Termin załatwienia:

Wnioski  złożone  wraz  z  kompletem  dokumentów  do  10  –  tego  danego  miesiąca  

są rozpatrywane i wypłacane w tym samym miesiącu, wnioski złożone wraz z kompletem 

dokumentów  po  10  –  tym  danego  miesiąca  są  rozpatrywane  i  wypłacane  w  następnym 

miesiącu podczas trwania okresu zasiłkowego.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  31  lipca,  ustalenie  prawa  do  świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 

30 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  od  dnia  1  sierpnia  do  dnia  30  września, 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 

wrzesień następuje do dnia 31 października.  



Sposób przekazania informacji o sprawie:

Wnioskodawca  otrzymuje  decyzję  za  pośrednictwem  poczty  bądź  gońca  za  zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Od negatywnej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


