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Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może liczyć na wsparcie państwa oraz  wielu 
organizacji pozarządowych. Oferowana pomoc ma zróżnicowany charakter. Potrzebują-
cy może korzystać z rozmaitych przywilejów, również o charakterze finansowym, oraz 
fachowej pomocy rozmaitych specjalistów. 
Nie ma jednej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko, którą posługiwałyby się 
wszystkie podmioty oferujące pomoc. W przypadku wsparcia udzielanego przez państwo 
przepisy zazwyczaj wyjaśniają, komu przysługuje dana forma pomocy. Ogólnie rzecz bio-
rąc, przyjmuje się, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest rodzic lub opiekun dziec-
ka będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, 
w stosunku do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono separację. 

PrzyWileje 
Osoba samotnie wychowująca dziecko z uwagi na swój szczególny status może skorzy-
stać z preferencyjnego sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 
polegającego na wspólnym opodatkowaniu się z dzieckiem. Ta preferencja podatkowa 
nie wyklucza innej − tzn. ulgi prorodzinnej. 
[h.b. rozliczanie się z dzieckiem]
Wspólne opodatkowanie się z dzieckiem oznacza, że dla celów ustalenia podatku do-
chody samotnego rodzica (opiekuna) łączy się z dochodami jego dziecka − dziecko trak-
towane jest w taki sposób, jakby było drugim zarobkującym członkiem rodziny. Do sumy 
dochodów nie dolicza się:
• dochodów dzieci z ich pracy, stypendiów;
• dochodów dzieci z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku;
• dochodów ze źródeł, z których rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków;
• dochodów (przychodów) rodzica (opiekuna) lub dzieci opodatkowanych w  sposób 

zryczałtowany (czyli np. przychodów ze sprzedaży nieruchomości, z dywidend itp.).
Tak obliczoną sumę dochodów dzieli się na dwie równe części. Połowa stanowi podsta-
wę opodatkowania. Podatek, obliczony według skali podatkowej, mnoży się następnie 
przez dwa. Iloczyn to podatek należny, który może być jeszcze pomniejszony o przysłu-
gujące ulgi podatkowe. W konsekwencji realne ciężary podatkowe ulegają zmniejszeniu.
[h.b. kto może skorzystać]
Należy zaznaczyć, że z  omawianego uprawnienia może skorzystać − obok osób wy-
mienionych na wstępie niniejszej publikacji − również rodzic (opiekun) pozostający 
w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub 
odbywa karę pozbawienia wolności. 
W każdym wypadku o możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku w danym roku 
decyduje jednak okoliczność, czy osoba faktycznie samotnie (czyli w pojedynkę, bez po-
mocy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym partnera) wychowywała 
dziecko w okresie, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Nie jest przy tym konieczne, 
aby samotne wychowywanie trwało przez cały rok podatkowy − sytuacja taka może 
mieć miejsce również przez część roku. Nie jest również wymagane, aby korzystający 
z preferencyjnego rozliczania podatnik był samotnym rodzicem (opiekunem) na koniec 
roku podatkowego czy też w momencie składania zeznania.
Ponieważ z uprawnienia może korzystać podatnik, którego partnerowi odebrano wła-
dzę rodzicielską, osoba po rozwodzie albo w separacji, należy mieć na uwadze również 

podatki
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datę uprawomocnienia się orzeczenia sądowego rozstrzygającego w jednej ze wskaza-
nych kwestii. Podatnik nabędzie status osoby samotnie wychowującej dziecko dopiero 
w roku uprawomocnienia się orzeczenia, co oznacza, że dopiero za ten rok podatkowy 
będzie mógł rozliczyć się na preferencyjnych zasadach. 

Możliwość preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego mają osoby wychowu-
jące w roku podatkowym:
•  dzieci małoletnie, czyli − jeżeli dzieci nie zawarły wcześniej związku małżeńskiego − 

poniżej 18. roku życia; z  preferencyjnego rozliczania się można również skorzystać 
w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat, nawet wówczas, gdy dziecko 
było w takim roku małoletnie tylko przez jeden dzień; osiąganie przez dzieci małolet-
nie dochodów (np. z  majątku) również nie stanowi przeszkody do preferencyjnego 
opodatkowania osoby wychowującej dziecko;

•  dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na ich wiek), czyli 
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością; dzieci powyżej 16. roku życia muszą legity-
mować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do 
ukończenia 21. roku życia;

• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w  odpowiednich szkołach (w  tym również za 
granicą), jeżeli w  roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających 
opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów kapitałowych, z wyjątkiem do-
chodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w łącznej 
wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku; również w tym wypadku fakt 
ukończenia przez dziecko w roku podatkowym 25. roku życia nie stanowi przeszkody do 
wspólnego rozliczenia się, jeżeli spełnione są pozostałe warunki; podobna sytuacja ma 
miejsce, jeżeli dziecko w trakcie roku podatkowego zakończy naukę.

Osoba, która chce skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, musi faktycznie wycho-
wywać dziecko, tzn. wspólnie z  nim zamieszkiwać, zapewniać mu stałą opiekę, której 
celem jest doprowadzenie do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Jeżeli podatnik staje się osobą samotnie wychowującą dziecko na skutek śmierci mał-
żonka w trakcie roku podatkowego, to w przypadku gdy za ten rok podatkowy korzysta 
ze wspólnego opodatkowania ze zmarłym małżonkiem, nie może jednocześnie za ten 
rok podatkowy opodatkować się wspólnie z dzieckiem, chociaż wychowuje je samotnie 
w roku podatkowym.
Opodatkowanie na preferencyjnych zasadach nie wchodzi w grę również w sytuacji, gdy 
samotny rodzic (opiekun) lub dziecko opodatkowani są w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych lub kartą podatkową albo korzystają z możliwości opodatko-
wania dochodów ze swojej działalności gospodarczej jednolitą 19% stawką. Podobnie 
jest, gdy samotny rodzic (opiekun) jest duchownym opodatkowanym ryczałtem. Jeżeli 
jednak wskazane osoby, nieprowadzące działalności gospodarczej, osiągają opodat-
kowane w  formie ryczałtu przychody z  tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a jednocześnie nie osiągają 

wychowanek
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przychodów (dochodów) z  działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu 
ryczałtem ewidencjonowanym albo jednolitą stawką 19% ani nie są opodatkowani jed-
nocześnie w formie karty podatkowej oraz podatkiem tonażowym, to będą mogły sko-
rzystać z możliwości preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów.

Aby skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania, należy złożyć w swoim urzę-
dzie skarbowym stosowny wniosek (taki sposób rozliczania się z fiskusem jest bowiem 
uprawnieniem, a nie obowiązkiem, zatem podatnik musi zgłosić chęć skorzystania ze 
swoich praw). Wniosek składany jest w zeznaniu rocznym. Należy złożyć go najpóźniej 
do dnia 30 kwietnia roku następnego, bowiem wspólne opodatkowanie preferencyjne 
osoby samotnej nie ma zastosowania do tych podatników, którzy wniosek o zastosowa-
nie tej formy rozliczenia złożą po terminie do złożenia zeznania rocznego.

Osoby, które samotnie wychowują dziecko, mają również możliwość skorzystania z tzw. 
ulgi prorodzinnej. Pozwala ona, w związku ze sprawowaną opieką, odliczyć od podatku 
pewną kwotę. Przy ustalaniu, na jakie dziecko ulga przysługuje, należy brać pod uwagę 
takie same kryteria jak przy wspólnym rozliczaniu się z dzieckiem.
Wartość odliczeń w  ramach omawianej ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. 
W przypadku jednego (i pierwszego) dziecka miesięczna wartość odliczenia nie może 
przekroczyć kwoty 92,67 zł (za cały rok jest to kwota 1112,04 zł). Taka sama kwota może 
być odliczona na drugie dziecko. Za trzecie dziecko miesięczna wartość odliczenia nie 
może przekroczyć kwoty 139,01 zł (za cały rok jest to kwota 1668,12 zł), zaś za czwarte 
i każde kolejne dziecko − 185,34 zł (za cały rok jest to kwota 2224,08 zł). 

Dla rodziców (opiekunów) wychowujących jedno dziecko wprowadzone zostały limity 
dochodów uprawniających do korzystania z ulgi. Limity te mają zróżnicowaną wysokość, 
w zależności od tego, czy osoby zamierzające skorzystać z ulgi pozostają w związku mał-
żeńskim, samotnie wychowują dzieci czy też − jako samotni rodzice (opiekunowie) − ko-
rzystają z rozliczania się na preferencyjnych zasadach. W przypadku podatników:
• pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadających w roku 

podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie – ulga nie bę-
dzie przysługiwała, jeżeli łączne dochody małżonków przekraczają kwotę 112 000 zł; 
limit ten nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim przez część roku, po-
nieważ w takim wypadku przy określaniu prawa do ulgi bierze się pod uwagę wyłącz-
nie własne dochody; za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się 
osoby, w stosunku do której orzeczono separację, oraz osoby, której małżonek został 
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;

• niepozostających w  związku małżeńskim, będących osobami samotnie wychowują-
cymi dziecko, korzystającymi jednak z  możliwości rozliczania się wraz z  dzieckiem, 
posiadających w  roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje 
odliczenie – ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą 
kwotę 112 000 zł;

• niepozostających w związku małżeńskim, niekorzystających z opcji wspólnego rozli-
czania się z dzieckiem, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, 
na które przysługuje odliczenie – ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody podat-
nika przekroczą kwotę 56 000 zł.

co trzeba  
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Z ulgi może skorzystać rodzic (opiekun), który jest opodatkowany na zasadach ogólnych 
(tzn. w zależności od źródeł dochodów wypełnia odpowiednio PIT-37, PIT-36). Odlicze-
nia nie może dokonać podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek 
wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów ka-
pitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).
Dodatkową przesłanką, którą należy spełnić, aby możliwe było skorzystanie z ulgi, jest:
• wykonywanie w  roku podatkowym władzy rodzicielskiej − władza ta musi być fak-

tycznie wykonywana, nie jest wystarczające samo jej posiadanie; jeżeli zatem dziecko 
przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na jego utrzymanie, nie zaj-
muje się nim, to choć władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (tak jest np. 
w przypadku separacji faktycznej, czyli niestwierdzonej orzeczeniem sądowym), z ulgi 
korzysta wyłącznie rodzic sprawujący władzę; istotne jest zatem ustalenie i w razie po-
trzeby udowodnienie, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem; w  przypadku rozwodu 
lub separacji stwierdzonej orzeczeniem sądowym ulga przysługuje za każdy miesiąc 
wykonywania władzy rodzicielskiej; podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem 
w stosunku miesięcznym; jeżeli drugi rodzic płaci alimenty na dziecko, ale nie sprawu-
je pieczy nad nim, nie oznacza to automatycznie utraty prawa do ulgi; jedynie niewy-
konywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia takiego prawa;

• pełnienie w  roku podatkowym funkcji opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z  nim za-
mieszkiwało;

• sprawowanie w roku podatkowym opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jeżeli małżonkowie faktycznie wspólnie sprawują władzę (nawet jeżeli nie mieszkają ra-
zem), odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo 
rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Odliczenia można doko-
nać w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku 
konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie. Dopuszczalne jest też wykazanie, że 
drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje. Jeśli funkcja rodzica (opiekuna) 
sprawowana jest przez część miesiąca, po czym władza (opieka) przechodzi na inną oso-
bę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy (pełnienia funkcji opiekuna), 
w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad 
dzieckiem. Taki sposób rozliczania nie znajduje zastosowania w przypadku urodzenia się 
dziecka w trakcie miesiąca. Wówczas ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, 
w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Aby skorzystać z ulgi, oprócz deklaracji głównej (PIT-36, PIT-37) należy wypełnić załącz-
nik PIT-O. Ulgę odlicza się od podatku, a  nie od dochodu. W  zeznaniu podatnik musi 
podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, 
nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Bezrobotny, który samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia 
(panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik albo osoba, w  stosunku do 
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której orzeczono separację, a także osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej 
małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolno-
ści), uznawany jest za osobę będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku 
z powyższym do osób pozostających bez pracy zostały skierowane dodatkowe działa-
nia, które mają pomóc im w odnalezieniu się na rynku. 

Samotnemu bezrobotnemu rodzicowi (opiekunowi) starosta może refundować koszty 
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 albo nad osobą zależną (czyli osobą wymaga-
jącą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, która jest spokrewniona, spowi-
nowacona lub zamieszkuje z bezrobotnym; będą to zatem również dzieci mające więcej 
niż 7 lat, które wymagają szczególnej troski).
Możliwość sfinansowania kosztów opieki nad dzieckiem uzależniona jest od podjęcia 
przez bezrobotnego pracy w ramach zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobko-
wej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Oznacza to, że samotny 
rodzic (opiekun) będzie mógł wystąpić do starosty ze stosownym wnioskiem tylko wów-
czas, gdy podejmie jedną ze wskazanych powyżej aktywności. O refundację może ubiegać 
się zarówno bezrobotny skierowany do pracy przez urząd pracy, jak i ten, który podjął pra-
cę z własnej inicjatywy. Z uprawnienia do refundacji nie mogą korzystać osoby bezrobot-
ne, jeżeli podjęły działalność gospodarczą ze środków Funduszu Pracy. Osoba, która roz-
poczęła działalność gospodarczą, z dniem jej podjęcia traci bowiem status bezrobotnego.
Dodatkowym wymogiem jest osiąganie przez osobę ubiegającą się o refundację przy-
chodów z tytułu wskazanej powyżej aktywności, w wysokości nieprzekraczającej mie-
sięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Refundacja kosztów ma charakter uznaniowy. Starosta ocenia warunki jej przyznania 
i zawiera z bezrobotnym stosowną umowę, która określa tryb i warunki pomocy. W żad-
nym wypadku wysokość refundacji nie może przekroczyć wysokości połowy kwoty za-
siłku dla bezrobotnego.
Refundacja przyznawana jest co do zasady na okres do 6 miesięcy, jednak w przypadku 
skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie − przysługuje na 
czas trwania tych form aktywności zawodowej. 
Samotny rodzic (opiekun) może zwrócić się do starosty z wnioskiem o wypłatę zaliczki 
na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Jeśli bezrobotny chce ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, powinien 
złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek (nie ma ustalonego odgór-
nie wzoru wniosku, ale większość urzędów posiada stosowne formularze) wraz z doku-
mentami, które potwierdzą jego status oraz wykażą, jakie koszty zostały poniesione. Do 
wniosku, w zależności od sytuacji bezrobotnego, należy dołączyć m.in. odpowiednio:
• kopię umowy z przedszkolem, żłobkiem, opiekunką;
• kopię sentencji wyroku orzekającego rozwód, separację, pozbawienie praw rodziciel-

skich, pozbawienie wolności;
• kopię aktu zgonu współmałżonka;
• kopię aktu urodzenia dziecka lub osoby zależnej;
• kopię orzeczenia o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ze wskaza-

niem, że osoba zależna wymaga stałej opieki;
• kopię umowy o pracę;

refundacja  
kosztów opieki

 jak się starać
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• zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc, za który osoba ubiega się o zwrot 
kosztów opieki;

• dowód uiszczenia opłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w placówce zapewniającej 
opiekę (rachunki, faktury).

Jeżeli bezrobotny wychowujący samotnie co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia 
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy 
od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypad-
ku bezrobotnych bez prawa do zasiłku − w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji:
• powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, 

stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w  ramach prac 
interwencyjnych, robót publicznych lub

• na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia może 
dodatkowo:
• zostać skierowany przez starostę do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 

miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub rolnika, który oso-
biście i  na własny rachunek prowadzi działalność w  zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej w swoim gospodarstwie rolnym; jeżeli samotny rodzic (opiekun), który nie 
ma jeszcze skończonych 27 lat, ukończył właśnie szkołę wyższą, w okresie 12 miesięcy 
od dnia otrzymania poświadczającego ten fakt dyplomu czy świadectwa może zostać 
skierowany do odbycia 12-miesięcznego stażu; przez okres stażu bezrobotnemu przy-
sługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych;

• korzystać z  różnych form przygotowania zawodowego w  celu zdobycia nowych 
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; w grę wchodzi praktyczna nauka zawodu 
(trwająca od 12 do 18 miesięcy, zakończona egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie lub egzaminem czeladniczym) oraz przyuczenie do pracy (trwające od 3 
do 6 miesięcy); uczestnikowi przygotowania zawodowego przysługuje stypendium;

• zawrzeć kontrakt socjalny, czyli umowę z pracownikiem socjalnym określającą upraw-
nienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmie-
rzających do przezwyciężenia problemów takiej osoby; w takim wypadku za bezro-
botnego, który podpisał kontrakt socjalny, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne naliczaną od maksymalnej kwoty zasiłku stałego; skład-
ka jest opłacana do dnia zakończenia lub do dnia zaprzestania realizacji kontraktu.

Do publicznego przedszkola lub innej publicznej placówki realizującej program wychowa-
nia przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze 
danej gminy. Jednak gdy kandydatów spełniających powyższe kryterium jest zbyt wielu, 
przy ustalaniu listy dzieci przyjętych do danej placówki pod uwagę brane są dodatkowe oko-
liczności, w tym samotne wychowywanie dziecka. W tym wypadku samotne wychowywa-
nie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, oso-

inne możliwości

przyjęcie do  
przedszkola,  

szkoły
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bę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzio-
ną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej czy pu-
blicznego gimnazjum obowiązuje zasada, zgodnie z którą do tych szkół przyjmowane są 
z urzędu wszystkie dzieci i młodzież zamieszkałe w ich obwodzie. Samotne wychowywanie 
dziecka nie ma tu więc znaczenia. Okoliczność ta powinna być natomiast brana pod uwagę:
• na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły ponadgim-

nazjalnej (gdy po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego część kandydatów 
uzyskała równorzędne wyniki, a nie można przyjąć ich wszystkich lub gdy szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami); 

• na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy publicznej szkoły 
podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub 
oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej; 

• na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy publicznego gim-
nazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogól-
nodostępnym;

• w przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia roz-
wijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w  publicznych 
placówkach oświatowo-wychowawczych, czyli w domach kultury, pałacach młodzie-
ży, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach, ogrodach jordanowskich czy 
w schroniskach szkolnych;

• przy przyjęciu do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie (czyli do 
bursy lub domu wczasów dziecięcych) uczniom w okresie pobierania nauki poza miej-
scem stałego zamieszkania;

• na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na kursy zawodowe prowadzone 
przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne ośrodki.

Fakt bycia samotnym rodzicem (opiekunem) jest również brany pod uwagę, gdy dziecko 
wychowywane przez samotnego rodzica (opiekuna) lub sam rodzic (opiekun) ubiega się 
o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej. 

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko musi umieścić osobę, którą się opiekuje, 
w domu pomocy społecznej, może z uwagi na swoją sytuację życiową ubiegać się o cał-
kowite lub częściowe zwolnienie z opłaty. Pobyt w domu pomocy społecznej jest bo-
wiem co do zasady odpłatny. W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko 
jest zobowiązana do uiszczania opłaty za pensjonariusza, może zwrócić się z wnioskiem 
o zwolnienie z takiej opłaty.

WsParcie finansoWe

Osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć nie tylko na wskazane powyżej przy-
wileje, ale również na wsparcie finansowe. 

Jedną z  form wsparcia może być renta rodzinna. Jest ona wypłacana z ubezpieczenia 
rentowego lub wypadkowego członkom rodziny, którzy utracili swojego żywiciela (np. 
współmałżonka, jednego z rodziców). Jeżeli zatem rodzic (opiekun) dziecka został sam, 
gdyż zmarła osoba, która wychowywała z nim dziecko, powinien sprawdzić, czy nie zo-
stały spełnione warunki do przyznania renty rodzinnej.

renta rodzinna

opłata za dps
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Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny po osobie, która:
• w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury;
• w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy;
• spełniała warunki wymagane do uzyskania prawa do emerytury lub renty z  tytułu 

niezdolności do pracy, czyli miała odpowiedni okres składkowy i  nieskładkowy, aby 
ubiegać się o emeryturę lub rentę;

• w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny;
• w chwili śmierci pobierała świadczenie przedemerytalne;
• była ubezpieczona (czyli miała opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rento-

we) i zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
• była rencistą uprawionym do renty wypadkowej, jednak zmarła wskutek wypadku 

przy pracy lub choroby zawodowej.

O rentę ubiegać się mogą m.in.:

dzieci własne, dzieci 
drugiego małżonka 
oraz dzieci przyspo-
sobione

• do ukończenia 16 lat lub
• do ukończenia nauki w szkole (w systemie dziennym, wie-

czorowym, zaocznym oraz eksternistycznym), jeżeli prze-
kroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 
lat życia, albo

• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne 
do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole 
do ukończenia 25 lat; jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc 
na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty 
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów

wnuki, rodzeństwo 
i  inne dzieci przyję-
te na wychowanie 
i  utrzymanie przed 
osiągnięciem pełno-
letności, z  wyłącze-
niem dzieci przyję-
tych na wychowanie 
i  utrzymanie w  ra-
mach rodziny zastęp-
czej lub rodzinnego 
domu dziecka

• do ukończenia 16 lat lub
• do ukończenia nauki w szkole (w systemie dziennym, wie-

czorowym, zaocznym oraz eksternistycznym), jeżeli prze-
kroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 
lat życia, albo

• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne 
do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole 
do ukończenia 25 lat; jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc 
na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty 
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów;

− jeżeli zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok 
przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), 
chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie 
mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice 
żyją − jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubez-
pieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich 
opiekunem ustanowionym przez sąd

wdowa, wdowiec 
(małżonek)

• w chwili śmierci męża/żony musi mieć skończone 50 lat lub 
• w chwili śmierci męża/żony ma niezdolność do pracy, albo
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• wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeń-
stwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu/
zmarłej żonie, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się − 
18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy; 

• uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również, jeśli 
warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy zosta-
nie spełniony w  okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci 
męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci;

• małżonek rozwiedziony oraz wdowa/wdowiec, którzy przed 
śmiercią współmałżonka nie pozostawali z  nim we wspól-
ności małżeńskiej, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli 
oprócz spełnienia ww. warunków w dniu śmierci współmał-
żonka mają prawo do alimentów z jego strony, ustalonych 
wyrokiem lub ugodą sądową

Renta rodzinna przysługuje w wysokości: 
• 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej upraw-

niona jest jedna osoba;
• 90% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej upraw-

nione są dwie osoby;
• 95% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej upraw-

nione są trzy lub więcej osób. 
Podstawę obliczenia wysokości renty rodzinnej stanowi renta rodzinna dla osoby  całko-
wicie niezdolnej do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Renta rodzinna przyznawana jest przez ZUS, dlatego w celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących procedury uzyskania tego świadczenia należy skontaktować się 
z oddziałem terenowym tego organu lub zadzwonić na infolinię. Szczegółowe dane ad-
resowe zamieszczone zostały na końcu niniejszej publikacji.

Samotny rodzic lub opiekun faktyczny bądź prawny dziecka może ubiegać się o zasiłek 
rodzinny, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza − co do zasady 
− 539,00 zł; w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, dochód nie może przekroczyć 623,00 zł. Od dnia 1 listopada 2014 r. 
limity dochodu będą wynosić odpowiednio 574,00 zł i 664,00 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko:
• 18. roku życia;
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
• 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, 

jeżeli zasiłek przysługuje nie opiekunowi, ale samemu uczącemu się dziecku.
Zasiłek rodzinny nie zostanie przyznany m.in. wówczas, gdy osobie samotnie wycho-
wującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od 
jego rodzica. Założenie jest bowiem takie, że z  zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
niego nie mogą korzystać − co do zasady − osoby samotnie wychowujące dziecko, gdy 
podopieczny posiada rodzica (drugiego rodzica), który co prawda go nie wychowuje, 

zasiłek rodzinny 
i dodatki
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ale ma obowiązek przyczyniać się do jego utrzymania. Pomoc finansowa jest w takim 
wypadku przyznawana tylko wówczas, gdy zasądzone alimenty nie są w stanie usunąć 
niekorzystnej sytuacji bytowej rodziny. Wyjątek od wskazanej reguły stanowi sytuacja, 
w której świadczenie alimentacyjne nie zostało zasądzone, ponieważ: 
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
• ojciec dziecka jest nieznany;
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone albo 
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

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

We  wskazanych powyżej przypadkach, pomimo niezasądzenia alimentów, samotny 
opiekun może ubiegać się o przyznanie zasiłku oraz stosownych dodatków.
Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 
• 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
• 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Osoby, którym został przyznany zasiłek rodzinny, mogą ubiegać się również o rozmaite 
dodatki, tzn.:
• z tytułu urodzenia dziecka − obecnie wysokość tego dodatku wynosi 1000 zł;
• z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego − obec-

nie wysokość tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie;  
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka − dodatek ten został szczegółowo omó-

wiony poniżej;
• z  tytułu wychowywania dziecka w  rodzinie wielodzietnej − obecnie wysokość tego 

dodatku wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasił-
ku rodzinnego;

• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego − obecnie wysokość tego 
dodatku wynosi odpowiednio: 60 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 
i 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24.  roku życia;

• z  tytułu rozpoczęcia roku szkolnego − obecnie wysokość tego dodatku wynosi 
100,00 zł na dziecko;

• z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania − obecnie 
wysokość tego dodatku wynosi odpowiednio 90 zł miesięcznie na dziecko (w przy-
padku zamieszkiwania poza domem rodzinnym) i 50 zł miesięcznie na dziecko (w przy-
padku konieczności dojeżdżania do szkoły znajdującej się w innej miejscowości).

Prawo do otrzymywania dodatków jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warun-
ków, ich analiza nie jest jednak przedmiotem niniejszej publikacji. W kontekście omawia-
nej tematyki istotny jest jedynie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Jeżeli rodzic (opiekun) samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do pobierania 
zasiłku rodzinnego, może, z uwagi na swoją sytuację, ubiegać się o przyznanie dodatku 
z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 

dodatek  
do zasiłku
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O  dodatek może ubiegać się panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona (chyba że 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), jeżeli jest matką lub 
ojcem, opiekunem faktycznym albo prawnym dziecka, pod warunkiem jednak, że dziec-
ko ma zasądzone od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjne. Ten ostatni warunek 
nie musi być spełniony, jeżeli przyczyną niezasądzenia alimentów jest okoliczność, że:
• drugi z rodziców nie żyje;
• ojciec dziecka jest nieznany;
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznawany jest na dziecko. Jeżeli 
uprawniony wychowuje kilkoro dzieci, na każde z nich może ubiegać się o przyznanie 
dodatku. Wysokość dodatku wynosi − co do zasady − 170 zł miesięcznie na dziecko, jed-
nak suma wszystkich dodatków pobieranych przez uprawnionego z tytułu samotnego 
wychowywania dzieci nie może przekroczyć kwoty 340 zł.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku jest zwiększana o 80 
zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że jeżeli organ rozpatrujący wniosek ma wątpliwości, czy osoba ubie-
gająca się o pomoc faktycznie samotnie wychowuje dziecko, może zarządzić przepro-
wadzenie odpowiedniego wywiadu środowiskowego lub wystąpić do ośrodka pomocy 
społecznej o udzielenie stosownych informacji.
Wniosek o  ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego (czyli np. do zasiłku i  określo-
nych dodatków) zazwyczaj składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym z uwagi 
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą 
świadczeń zajmuje się bowiem zgodnie z  przepisami wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta, a w praktyce − stosowny urząd działający przy tych organach (dane adresowe 
właściwe dla Krakowa zostały zamieszczone na końcu niniejszej publikacji). Może się 
jednak zdarzyć, że właściwy organ upoważni inną jednostkę organizacyjną gminy do 
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych. Wniosek można również 
wysłać do właściwego organu pocztą.
Wnioski sporządza się na specjalnych formularzach, które można pobrać nie tylko w sa-
mym urzędzie, ale również w ośrodkach pomocy społecznej czy innych jednostkach or-
ganizacyjnych gminy upoważnionych do prowadzenia tego typu spraw.
Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
osobę ubiegającą się o świadczenie określonych warunków. 
Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Osoby poszukujące rozmaitych form finansowego wsparcia powinny również sprawdzić, 
czy z uwagi na trudną sytuację finansową lub rodzinną nie spełniają warunków do sko-
rzystania z innych świadczeń rodzinnych, w tym do:
• zasiłku pielęgnacyjnego − jego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikają-

cych z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolno-
ścią do samodzielnej egzystencji;

• specjalnego zasiłku opiekuńczego − przeznaczonego dla osób, które nie spełniają wa-
runków do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak ciąży na nich obowiązek 
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alimentacyjny, a w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad ciężko cho-
rym członkiem rodziny musiały zrezygnować z pracy zarobkowej;

• świadczenia pielęgnacyjnego − przyznawanego matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym 
osobom, na których 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 ciężko chorym członkiem ro-
dziny;

• becikowego − przysługującego matce lub ojcu nowo narodzonego dziecka, jego opie-
kunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Wskazane powyżej świadczenia przysługują pod pewnymi warunkami, jednak niezależ-
nie od tego, czy osoba spełnia kryteria do pobierania zasiłku rodzinnego.

Do obowiązków rodziców (bez względu na to, czy są małżeństwem) należy dostarcza-
nie dziecku środków utrzymania, jeżeli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. 
Na osobach pozostających w  związku małżeńskim spoczywa dodatkowy obowiązek 
przyczyniania się według swych sił i możliwości do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą 
przez swój związek założyli. Zarówno wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wzglę-
dem dzieci, jak i zaspokajanie potrzeb nie polega przy tym wyłącznie na dostarczaniu 
środków finansowych – może ono również w całości lub w części polegać na osobistych 
staraniach o wychowanie dzieci czy na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 
W  takim wypadku drugi z  rodziców powinien w  całości lub w  części ponosić koszty 
utrzymania lub wychowania. Chodzi tu o  dostarczenie uprawnionemu (dziecku lub 
rodzicowi) środków utrzymania umożliwiających zaspokajanie bieżących potrzeb kon-
sumpcyjnych, takich jak wyżywienie, ubranie, koszty mieszkania, nauki, wypoczynku, 
leczenia, opieki czy rehabilitacji, oraz − jeżeli jest taka potrzeba − środków wychowa-
nia, które mają przyczyniać się do rozwoju fizycznego, umysłowego i  emocjonalnego 
uprawnionego. 
Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od 
tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy też jest dzieckiem pozamałżeńskim (w takim 
wypadku obowiązek alimentacyjny ojca powstaje z chwilą urodzenia się dziecka, a nie 
dopiero od daty jego uznania czy sądowego ustalenia ojcostwa). 
Obowiązek alimentacyjny rodziców ustaje, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samo-
dzielnie. Okoliczność osiągnięcia przez dziecko pełnoletności nie ma znaczenia, bowiem 
zdolność do samodzielnego utrzymywania się dziecko może uzyskać zarówno wcześniej 
(przed ukończeniem 18. roku życia), jak i później (po zakończeniu nauki, przyuczenia do 
zawodu). 
Jeżeli dziecko nie może osiągnąć zdolności do samodzielnego utrzymywania się z po-
wodu niepełnosprawności lub nieuleczalnej choroby, obowiązek alimentacyjny rodzi-
ców trwa nadal w niezmienionym zakresie, niezależnie od wieku dziecka.
Ponadto w przypadku rozwodu lub separacji małżonek, który nie został uznany za wy-
łącznie winnego rozkładu pożycia i  który znajduje się w  niedostatku, może żądać od 
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drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego 
usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym drugiego małżonka. 
Z kolei małżonek niewinny w sytuacji, gdy rozwód lub separacja pociąga za sobą istot-
ne pogorszenie jego sytuacji materialnej, może żądać, aby sąd zobowiązał małżonka 
wyłącznie winnego rozkładu pożycia do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do 
zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby nie znajdo-
wał się w niedostatku. Obowiązek alimentacji rozwiedzionego małżonka wygasa: 
• w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa;
• z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązany do alimentacji jest małżo-

nek rozwiedziony nieuznany za winnego rozkładu pożycia, chyba że ze względu na 
wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży okres alimentacji.

Takie same zasady dostarczania środków utrzymania obowiązują w przypadku unieważ-
nienia małżeństwa, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze (czyli 
mając świadomość istnienia przeszkód małżeńskich), traktowany jest jak małżonek win-
ny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Ojciec, który nie jest mężem matki, poza obowiązkami alimentacyjnymi jest zobowiąza-
ny przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków 
związanych z ciążą i porodem oraz kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie 
porodu. Matka może z ważnych powodów żądać udziału ojca w kosztach swego utrzy-
mania przez czas dłuższy. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne koniecz-
ne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może żądać, aby ojciec pokrył odpowied-
nią część tych wydatków lub strat. Warunkiem dochodzenia wskazanych roszczeń jest 
ustalenie ojcostwa.
Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, zostało uwiarygodnione (np. 
przez wykazanie faktu zażyłej i bliskiej znajomości z matką dziecka), matka może żądać, 
aby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę 
pieniężną na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz na koszty 
utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po porodzie. Termin i sposób zapłaty tej 
sumy określa sąd. 

W przypadku, gdy jeden z małżonków nie spełnia swojej powinności, drugi może do-
chodzić wypełnienia obowiązku na drodze sądowej. Wówczas sąd może zobowiązać 
małżonka do płacenia stosownej kwoty na zaspokojenie potrzeb całej rodziny, w tym 
także dzieci będących jej członkami. W  takim wypadku dziecko − co do zasady − nie 
będzie już miało podstaw do dochodzenia własnych roszczeń alimentacyjnych, chyba że 
wykazałoby, iż kwota zasądzona przez sąd na utrzymanie rodziny nie zaspokaja w pełni 
jego uzasadnionych potrzeb.
Rodzicowi, który wyłącznie łoży na utrzymanie i wychowanie wspólnego dziecka, przy-
sługuje względem drugiego z rodziców roszczenie o zwrot odpowiedniej części ponie-
sionych kosztów, niezależnie od tego, z  jakich źródeł czerpał środki na zaspokojenie 
potrzeb dziecka.
W przypadku powstania pomiędzy uprawnionym i zobowiązanym do alimentacji sporu 
sądowego nie jest również wykluczone zasądzenie na rzecz uprawnionego świadczeń 
alimentacyjnych w naturze, jednakże z uwagi na poważne trudności w przymusowym 
wykonaniu tak określonego obowiązku regułą jest zasądzanie alimentów w odpowied-
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nich kwotach pieniężnych. Wybór formy powinien odpowiadać celowi, jakiemu ma 
służyć ten obowiązek ten, i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku.
Najbardziej rozpowszechnione jest dostarczanie alimentów w gotówce, w ratach mie-
sięcznych, które określane są kwotowo lub − rzadziej − jako ułamek (procent) od do-
chodów zobowiązanego. Ustalając wysokość świadczenia, sąd bierze pod uwagę realne 
potrzeby dziecka, odnosząc je do średniego poziomu życia w Polsce (sąd zazwyczaj pro-
si o  przedstawienie rzeczywistych miesięcznych wydatków na dziecko). W  przypadku 
rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej wysokość uzyskiwanych przez nich 
dochodów nie ma decydującego wpływu na wysokość zasądzanych alimentów − przyj-
muje się, że uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie pomimo wzrostu docho-
dów któregoś z rodziców. Sąd co do zasady odrzuca jako nieuzasadnione świadczenia 
ponadstandardowe, takie jak prywatna szkoła, kosztowne zajęcia pozalekcyjne, drogie 
markowe ubrania czy sprzęt elektroniczny, chyba że zgodzą się na nie obie strony.
Przyjmuje się, że poziom alimentów na wszystkie dzieci powinien być z zasady równy 
− każde z  rodzeństwa otrzyma w praktyce identyczną kwotę, chyba że zdaniem sądu 
okoliczności uzasadniają inne rozstrzygnięcie (np. gdy jedno z dzieci wymaga kosztow-
nej opieki medycznej).
Gdy jeden z  rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka, do 
czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności alimenty płacone są albo do rąk drugiego 
z rodziców, albo w inny sposób określony przez sąd w wyroku (np. część kwoty może 
być przekazywana bezpośrednio na rzecz szkoły). Po ukończeniu przez dziecko 18. roku 
życia alimenty płacone są bezpośrednio do jego rąk.
Płatność świadczeń zasądzonych w związku z roszczeniem matki dziecka pozamałżeń-
skiego jest uzależniona od treści zgłoszonego roszczenia. Jeżeli zgłoszono tylko roszcze-
nie o pokrycie wydatków i strat pozostających w związku z porodem i ciążą, sąd może 
zasądzić jednorazową kwotę pieniężną. Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów 3-miesięczne-
go utrzymania matki, kwota ta może zostać określona w miesięcznych ratach.

Osoba uprawniona do alimentów może dochodzić swoich praw przed sądem. Co do 
zasady roszczenia takie dochodzone są w procesie. Pozew o alimenty, w tym także o ich 
podwyższenie lub obniżenie czy też o uznanie, że obowiązek alimentacyjny ustał, bez 
względu na wartość przedmiotu sporu należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich 
sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (osoby 
zobowiązanej do płacenia alimentów) lub osoby uprawnionej. Powództwo o ustalenie 
ojcostwa i związane z tym roszczenia również można wytoczyć przed sądem rejonowym 
właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej.
Roszczenia alimentacyjne mogą być dochodzone samodzielnie (co jest zasadą) lub 
łącznie z innymi żądaniami (w przypadku orzekania rozwodu, separacji, unieważnienia 
małżeństwa, rozwiązania przysposobienia), a także na zasadzie wyłączności w procesie 
o ustalenie ojcostwa, chyba że dziecko urodziło się nieżywe.
Należy zaznaczyć, że poza uzyskaniem w sądzie wyroku zasądzającego alimenty osoba 
uprawniona może potwierdzić istnienie swoich praw poprzez zawarcie przed sądem 
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bądź przed mediatorem ugody z osobą uchylającą się od płacenia alimentów. Taka ugo-
da, po jej zatwierdzeniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd jej wykonalności, ma 
moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

Wyrok zasądzający alimenty (jak również ugoda zatwierdzona przez sąd) opatrzony 
w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, co oznacza, że jeżeli zobowiązany 
uchyla się od płacenia alimentów, może zostać wobec niego wszczęte postępowanie 
egzekucyjne. 
Przy wyborze komornika nie obowiązuje rejonizacja. Osoba uprawniona do otrzymywa-
nia alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy może skierować wniosek o wszczęcie eg-
zekucji do komornika sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania bądź 
do komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika (czyli właściwego z uwagi na miejsce 
zamieszkania albo miejsce pobytu zobowiązanego do alimentacji). Nie ma jednak prze-
ciwwskazań, aby zwrócić się do komornika spoza wskazanych powyżej rewirów.
We wniosku o wszczęcie egzekucji osoba domagająca się zapłaty nie musi wskazywać 
sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja. 

Jeżeli dziecko ma zasądzone alimenty, tzn. przyznano je w  wyroku lub ugodzie za-
twierdzonej następnie przez sąd, a zobowiązany do płacenia rodzic nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków, można zwrócić się do gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka o wypłatę stosownego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej: 
• do ukończenia przez nią 18. roku życia albo 
• do ukończenia przez nią 25. roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, albo 
• bezterminowo − w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełno-

sprawności
− jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł, zaś 
egzekucja prowadzona wobec zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica jest bez-
skuteczna, tzn. komornik przez kolejne 2 miesiące nie jest w stanie wyegzekwować od 
zobowiązanego pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimenta-
cyjnych.
Nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez dziecko, które ma za-
sądzone alimenty, nie jest uzależnione od wychowywania przez samotnego rodzica. Pra-
wo do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom wychowywanym 
przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w  nieformalnym związku 
oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów. 

Jeżeli osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, nie wol-
no ani jej, ani jej przedstawicielowi ustawowemu pobierać alimentów bezpośrednio 
od zobowiązanego do ich wypłaty rodzica. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie 
koniecznością zwrotu organowi wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami. W okresie, 
w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z  funduszu alimentacyjnego, ko-
mornik przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów 
organowi, który dokonuje wypłaty, do wysokości wypłaconych świadczeń z  funduszu 
alimentacyjnego wraz z odsetkami.
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Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłatę może złożyć osoba 
uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, w urzędzie miasta lub gminy właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Jeżeli osoba nie ma miejsca 
zamieszkania, postępowanie wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na 
miejsce jej czasowego pobytu. 
Formularz wniosku na terenie Krakowa można pobrać w  Wydziale Spraw Społecz-
nych UMK albo ze strony: www.bip.krakow.pl/index.php?dok_id=3276&sub_dok_
id=3276&sub=procedura&proc=SO-22; tam też zamieszczone są informacje dotyczące 
dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Szczegółowe dane adresowe zamiesz-
czone zostały na końcu niniejszej publikacji.

Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października do 
września następnego roku, co oznacza, że w  celu otrzymywania świadczenia w  kolej-
nym okresie świadczeniowym należy złożyć nowy wniosek o  świadczenie wraz z  nie-
zbędnymi dokumentami. Nie ma potrzeby przedkładania za każdym razem wszystkich 
dokumentów, które były składane wraz z pierwszym wnioskiem. Zawsze obowiązkowo 
należy dołączać zaświadczenie uzyskane od komornika potwierdzające, że dłużnik nadal 
uchyla się od płacenia alimentów, zaświadczenie o dochodach rodziny czy też − w przy-
padku dziecka pełnoletniego − zaświadczenie o kontynuacji nauki. 
Wniosek na nowy okres świadczeniowy można składać od początku sierpnia każdego 
roku. Komplet dokumentów warto dostarczyć do urzędu do końca tego miesiąca, bo-
wiem wówczas wypłata świadczeń rozpocznie się od października. Jeżeli jednak wnio-
sek zostanie złożony we wrześniu lub październiku, wypłata za pierwszy miesiąc okresu 
świadczeniowego nastąpi dopiero w listopadzie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc. Przysługują w wyso-
kości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Oznacza to, że jeżeli 
sąd zasądził alimenty w wysokości 400 zł, wnioskodawca otrzyma z  funduszu właśnie 
taką kwotę; jeżeli zasądzone zostały alimenty w wysokości 800 zł, z funduszu zostanie 
wypłacone świadczenie w wysokości 500 zł.

inne formy WsParcia

Samotni rodzice często poza wsparciem finansowym potrzebują również innego rodzaju po-
mocy − specjalistycznej, wspomagającej prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu. 
Istnieje wiele placówek, w których potrzebujący mogą skorzystać z bezpłatnego specja-
listycznego wsparcia, w tym z pomocy psychologa, pedagoga, lekarza, terapeuty, dusz-
pasterza, prawnika. Organizowane sią rozmaite grupy wsparcia i  zajęcia terapeutyczne. 
Osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zapewniane jest schronienie oraz posiłki. 
Instytucje otaczają pomocą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Na terenie powiatu krakow-
skiego funkcjonuje kilka domów samotnej matki. 
Informacje o działalności tego rodzaju placówek rozsyłane są do gminnych ośrodków 
pomocy społecznej, parafii oraz szkół.
Poniżej zostały zamieszczone adresy takich placówek. 

wniosek

wypłata  
świadczenia

kiedy złożyć  
wniosek



– 19 –

Bliżej 
Obywatela

2(2)/2014
Przydatne adresy

Domy samotnej matki, schroniska, ośrodki wsparcia
Jednostka Adres Kontakt

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  
w Krakowie

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków 
www.pcpr.krakow.pl

tel. 12 634-42-66,  
12 397-95-64 w. 564
fax. 12 423-47-84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Ośrodek Interwencji  
Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b  
31-026 Kraków 
www.oik.krakow.pl

tel. 12 421-92-82 − całodobowy,
tel. 12 421-82-42,  
fax. 12 421-69-76

Ośrodek dla Osób  
Dotkniętych Przemocą

os. Krakowiaków 46 
31-964 Kraków 
www.oodp.krakow.
caritas.pl

tel. 12 425-81-70
fax. 12 644-45-05
e-mail: oodp.krakowiakow@
caritas.pl

Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
www.cwr-skawina.pl

tel. 12 276-34-10

Stowarzyszenie  „Siemacha”
Krakowski Instytut  
Psychoterapii
Ośrodek Terapii  
i Poradnictwa Oddział nr II

os. Krakowiaków 2, 
31-962 Kraków 
www.siemacha.org.pl

tel. 12 644-12-66 wew. 21
e-mail: krakowiakow@kip.edu.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestęp-
stwem w Krakowie

ul. Bolesława Komorow-
skiego 12, 
30-106 Kraków, 
pok. 619, V piętro 
www.krafos.pl

tel./fax. 12 421 22 88
e-mail: pokrzywdzeni.krakow@
op.pl

Dom Samotnej Matki  
im. Emilii Wojtyłowej

ul. Sadowa 1
34-100 Wadowice

tel. 33 823-57-17
e-mail: dsmwadow@poczta.fm

Schronisko dla Ofiar  
Przemocy w Rodzinie

ul. Krakowiaków 46
31-964 Kraków

tel. 12 425-81-70

Diecezjalny Dom Samotnej 
Matki

ul. Przybyszewskiego 39
30-128 Kraków

tel. 12 637-85-42
e-mail: dsmkrakow39@tlen.pl

Dom Matki i Dziecka  
im. Bł. B. Jabłońskiej

ul. Żywiecka 16
30-427 Kraków

tel. 12 269-35-79
e-mail: dmd-zywiecka@caritas.pl

Przytulisko św. Brata Alberta 
dla Kobiet

ul. Malborska 64b 
30-646 Kraków

tel. 12 655-68-20 
e-mail: przytuliskokrakow@
neostrada.pl

Dom Samotnej Matki ul. Mościckiego 65
33-100 Tarnów

tel. 14 621-13-01

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
„Dzieło Pomocy dzieciom”

ul. Rajska 10 
31-124 Kraków

tel. 12 631-03-00, 12 631-03-01 
fax 12 631-03-02
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 Urzędy
Rodzaj sprawy Jednostka odpowiedzialna Adres Kontakt

Refundacja 
kosztów opieki 
nad dzieckiem

Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej, Dział instrumentów Rynku 
Pracy,  Referat Pomocy Publicz-
nej i Refundacji Świadczeń

ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
pokój nr 213, 214,

tel. 12 686-82-13, 
12 686-82-14

Zasiłek rodzinny 
i dodatek do 
zasiłku

 Wydział Spraw Społecznych 
UMK
Referat ds. Zasiłków  
Rodzinnych

ul. Stachowicza 18 
30-103 Kraków

tel. 12 616-50-00,

os. Zgody 2
31-949 Kraków

tel. 12 616-87-29, 
12 616-87-98

Świadczenia 
z funduszu 
alimentacyjnego

Wydział Spraw Społecznych 
UMK
Referat ds. Świadczeń  
z Funduszu Alimentacyjnego

ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

tel. 12 616-51-08
fax 12 616-50-71

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nazwiska na litery:  
A, B, C, Ć,  G, H, J, L,S 
− pok. 309

tel. 12 616-50-81, 
12 616-50-82

nazwiska na litery:  
I, Ł, M, N, O, R, U, W, Ś, 
P, Ż − pok. 310 

tel. 12 616-50-83, 
12 616-50-69

nazwiska na litery:  
D, E, F, K, T, V, Z  
− pok. 311

tel. 12 616-51-06, 
12 616-51-07

Postępowanie wobec dłużników  
alimentacyjnych:
nazwiska na litery: 
A-Ż − pok 312 

tel. 12 616-50-85

Renta rodzinna Centrum Obsługi Telefonicznej Połączenia z krajowych telefonów  
stacjonarnych: 801 400 987;
połączenia z telefonów komórkowych oraz 
stacjonarnych krajowych i zagranicznych: 
22 560-16-00


