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Zgodnie z Konstytucją RP, państwo polskie ma obowiązek uwzględniać 
w swojej polityce społecznej i gospodarczej dobro rodziny, a rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w tym zwłasz-
cza rodzinom wielodzietnym i niepełnym, gwarantuje szczególną pomoc.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie rodziny 
osiągające bardzo niskie dochody, rodziny wielodzietne lub rozbite, a tak-
że takie, których członkiem jest osoba niepełnosprawna lub w podeszłym 
wieku, mogą liczyć na pomoc finansową w celu ułatwienia pokonywania 
trudności związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Osoby spełniające kryteria określone w przepisach mogą liczyć na nastę-
pujące formy pomocy finansowej:
• zasiłek rodzinny;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego;  
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w ro-

dzinie wielodzietnej;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziec-

ka niepełnosprawnego;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamieszkania;
• zasiłek pielęgnacyjny;
• specjalny zasiłek opiekuńczy;
• świadczenie pielęgnacyjne; 
• zapomogę wypłacaną przez gminę z tytułu urodzenia dziecka;
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. 
 

zaSiłek rODzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne przyznawane w celu częścio-
wego pokrycia wydatków ponoszonych – co do zasady – przez rodziców 
lub opiekunów dziecka na jego utrzymanie. Wyjątkowo zasiłek ten może 
zostać przyznany pełnoletniej osobie uczącej się, która z uwagi na sytu-
ację rodzinną zmuszona jest samodzielnie utrzymywać się i ponosić cięża-
ry, które w przypadku jej rówieśników realizowane są przez ich rodziców 
lub opiekunów. Istotą zasiłku jest zatem dostarczenie osobie utrzymującej 
dziecko (albo osobie uczącej się, która sama się utrzymuje) środków pie-
niężnych, które mają pomóc przezwyciężyć trudności materialne wywo-
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łane ponoszeniem wymiernych i nieodzownych ciężarów finansowych na 
wychowanie i opiekę dziecka, takich jak: zakup żywności, leków, odzieży, 
obuwia, przyborów szkolnych, prowadzenie gospodarstwa domowego 
czy zagwarantowanie mieszkania. 
Osoby, którym przyznany został zasiłek rodzinny, mogą ubiegać się o roz-
maite dodatki celowe.

Przy ustalaniu, komu może zostać przyznany zasiłek i ewentualne dodat-
ki, organ bada sytuację rodzinną, bytową oraz osobistą członków danej 
rodziny. 
W pierwszej kolejności badana jest więź łącząca osobę ubiegającą się 
o wsparcie z dzieckiem, na które owa pomoc ma zostać przyzna. Nie cho-
dzi przy tym wyłącznie o pokrewieństwo czy też więź prawną, ale także 
o więź wynikającą z faktu rzeczywistego ponoszenia kosztów utrzyma-
nia dziecka. Przebywanie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, a także zawarcie małżeństwa przez 
dziecko powoduje, że osoba, która dotychczas je utrzymywała, nawet je-
śli faktycznie nadal pomaga mu finansowo, nie jest na nie uprawniona do 
zasiłku rodzinnego. W tych bowiem przypadkach zerwana zostaje więź 
pomiędzy dzieckiem a osobą je utrzymującą. 
O wypłatę zasiłku rodzinnego i dodatków ubiegać się mogą wyłącznie na-
stępujące osoby:
• rodzice dziecka, czyli osoby wskazane w odpisie aktu urodzenia dziec-

ka jako jego matka i ojciec;
• jeden z rodziców dziecka, czyli matka lub ojciec dziecka wskazani w od-

pisie jego aktu urodzenia;
• opiekun prawny dziecka, czyli osoba ustanowiona przez sąd opiekuń-

czy opiekunem małoletniego; jeżeli dziecko posiada dwóch opiekunów 
prawnych, nie ma przeciwwskazań, aby oboje oni wystąpili do organu 
z wnioskiem o przyznanie zasiłku; dowodem pozwalającym stwierdzić, 
że dana osoba pełni rolę opiekuna prawnego dziecka, jest prawomocne 
orzeczenie sądu opiekuńczego ustanawiające taką opiekę;

• opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba rzeczywiście opiekująca się 
dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przy-
sposobienie dziecka;

• osoba ucząca się, czyli pobierająca naukę osoba pełnoletnia, która nie 
pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasą-
dzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

W postępowaniu o przyznanie zasiłku i dodatków organ uwzględnia rów-
nież m.in. miejsce zamieszkania i zameldowania poszczególnych człon-
ków rodziny pozostających na wspólnym utrzymaniu (czyli utrzymują-
cych się ze swoich połączonych dochodów), ich wiek, stan zdrowia (nie-

uprawnieni
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pełnosprawność), istnienie oraz sposób realizacji obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, jak również osiągane przez każdego dochody. 

Kolejnym czynnikiem przesądzającym o prawie do pobierania zasiłku 
i związanych z nim dodatków jest kryterium dochodowe. O zasiłek mogą 
się ubiegać osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza – co do zasady – kwoty 539 zł. 
Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (niepełnosprawność musi 
być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), kwota 
dochodu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć 623 zł. Z kolei 
w przypadku, gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględ-
nia się tylko dochód dziecka.

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 ukończe-
nia 24 roku życia, jeżeli zasiłek przysługuje nie opiekunowi, ale same-
mu uczącemu się dziecku.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko albo osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim – przez 

wstąpienie w związek małżeński dziecko przestaje tworzyć z utrzy-
mującym go do tej pory opiekunem rodzinę objętą pomocą publiczną 
w postaci zasiłku rodzinnego, zaś osoba ucząca się przestaje być osobą 
samodzielnie utrzymującą się; w takim bowiem wypadku współmałżo-
nek przejmuje na siebie obowiązek przyczyniania się według swoich sił 
oraz możliwości zarobkowych i majątkowych do zaspokajania potrzeb 
nowo powstałej rodziny;

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie (czyli w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-
-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku 
dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej 
(czyli w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opie-
kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycz-

kryterium  
dochodowe

ograniczenia 
wiekowe

wyłączenia
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nej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; w takim przypadku 
obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małolet-
niego umieszczonego w pieczy zastępczej, jego wychowania oraz repre-
zentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokoje-
nie potrzeb jego utrzymania należą do sprawującego pieczę zastępczą);

• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie (chodzi tu o placówki wymienione w punkcie po-
wyżej);

• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku 
rodzinnego na własne dziecko (nie chodzi tu przy tym o osobę hipo-
tetycznie uprawnioną, ale o taką, która dysponuje ostateczną decyzją 
przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego);

• osobie samotnie wychowującej dziecko (chodzi o pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawo-
mocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie zostało za-
sądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica; 
należy w tym miejscu wyjaśnić, że zasiłki rodzinne nie mają wyręczać 
we współutrzymywaniu dziecka osób zobowiązanych do alimentacji; 
innymi słowy, z zasiłków nie mogą korzystać co do zasady osoby sa-
motnie wychowujące dziecko, gdy dziecko posiada rodzica (drugiego 
rodzica), który co prawda nie wychowuje dziecka, ale ma obowiązek 
przyczyniać się do jego utrzymania (zasiłek rodzinny będzie w takim 
wypadku przysługiwał samotnym opiekunom dopiero wtedy, gdy zasą-
dzone alimenty nie będą w stanie usunąć niekorzystnej sytuacji byto-
wej 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, po-
wództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z ro-
dziców 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 – w takim wypadku, pomimo niezasądzenia alimentów, samot-
ny opiekun może ubiegać się o przyznanie zasiłku;

• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, 
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. Jego 
miesięczna stawka wynosi odpowiednio:
• 77 zł w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 5 lat;
• 106 zł w przypadku dziecka w wieku powyżej 5 do ukończenia 18 lat;
• 115 zł w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 do ukończenia 24 lat.

wysokość 
zasiłku
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Wysokość zasiłku rodzinnego jest weryfikowana co 3 lata, z uwzględnie-
niem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.
 
Prawo do zasiłku rodzinnego przyznawane jest na okres zasiłkowy, który 
– co do zasady – trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następ-
nego roku kalendarzowego, na który ustalone zostaje prawo do zasiłku 
rodzinnego. Dla osób składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie 
świadczenia okres zasiłkowy rozpoczyna od miesiąca, w którym do urzę-
du wpłynął wniosek w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i trwa do dnia 31 paździer-
nika tego roku. 
Jeśli osoba otrzymuje już zasiłek rodzinny i chce kontynuować jego pobie-
ranie w kolejnym okresie zasiłkowym, musi złożyć kolejny, nowy wnio-
sek w sprawie ustalenia prawa do tego zasiłku na nowy okres zasiłkowy 
w terminie od dnia 1 do dnia 30 września. Złożenie dokumentów po tej 
dacie (nie później jednak niż do dnia 30 listopada) spowoduje, że ustale-
nie prawa do zasiłku oraz jego wypłata za miesiąc listopad nastąpi z opóź-
nieniem, tzn. do dnia 31 grudnia.

Od wskazanych powyżej zasad ustalania początku i końca okresu zasiłko-
wego zachodzi kilka wyjątków. 
Z pierwszym mamy do czynienia w sytuacji, gdy dziecko w trakcie okresu 
zasiłkowego osiąga wiek, po którego przekroczeniu zasiłek rodzinny nie 
przysługuje (o ograniczeniach wiekowych była mowa powyżej). 
Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której osoba złożyła wniosek o przyzna-
nie zasiłku rodzinnego, jednak po przeprowadzeniu postępowania okaza-
ło się, że nie spełnia ona wymogów w zakresie kryterium dochodowego. 
Jeżeli osoba taka utraci następnie dochód, prawo do zasiłku zostanie jej 
przyznane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
utrata tego dochodu nastąpiła, nie wcześniej jednak niż od miesiąca zło-
żenia wniosku. 
Z kolei w przypadku, gdy dochody rodziny objętej pomocą wzrosną w ta-
kim stopniu, że przekroczony zostanie limit dochodowy określony przez 
przepisy, okres zasiłkowy skończy się wcześniej i świadczenie przestanie 
być wypłacane od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od mie-
siąca, w którym dochód został uzyskany. Jeżeli zatem dochód na osobę 
w rodzinie w marcu będzie wyższy niż 539 zł, od maja wypłata zasiłku 
zostanie wstrzymana. 
Inny wyjątek dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona ubiega się 
o zasiłek w związku z otrzymaniem przez dziecko orzeczenia o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli złoży ona wniosek 
o przyznanie świadczenia w okresie 3 miesięcy od dnia wydania wskaza-
nego powyżej orzeczenia, prawo do zasiłku rodzinnego ustalone zostanie 

okres 
zasiłkowy

wyjątki
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od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności 
lub stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że uprawnionej osobie zasi-
łek zostanie wypłacony za kilka miesięcy wstecz, tzn. od miesiąca, w któ-
rym złożony został wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. Odmiennie może zostać również w takim wypadku 
ustalona data końcowa okresu zasiłkowego. Stanie się tak wówczas, gdy 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wy-
dane zostanie na czas określony i data końca ważności takiego orzeczenia 
przypadać będzie przed dniem 31 października. W takim wypadku pra-
wo do zasiłku rodzinnego ustalone zostanie do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym upływa termin ważności orzeczenia.

DODatki DO zaSiłku

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, mogą jednocześnie ubiegać się 
o przyznanie rozmaitych dodatków. Prawo do nich zależy od wystąpienia 
określonych okoliczności.

Matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka może ubiegać się o przyznanie 
dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Przepisy stawiają przy tym rodzicom 
biologicznym dodatkowy warunek – dodatek zostanie im przyznany tylko 
wówczas, jeżeli kobieta wykaże zaświadczeniem lekarskim, iż pozostawa-
ła pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu. 
Opiekunowi faktycznemu przyznane zostanie prawo do takiego dodatku, je-
żeli nie został on wcześniej przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu. 
Z wnioskiem o wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka osoba upraw-
niona może wystąpić do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek przysługuje na każde dziecko. Jeżeli zatem na świat przyjdą bliź-
niaki lub trojaczki – osoba uprawniona będzie mogła wnioskować o doda-
tek na każde z dzieci. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy osoba 
występuje o przysposobienie więcej niż jednego dziecka. 
Dodatek przyznawany jest jednorazowo i obecnie wynosi 1000 zł.

Urlop wychowawczy jest rodzajem urlopu bezpłatnego udzielanego pra-
cownikom. Jednak niektóre osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą 
wnioskować o przyznanie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowawczego. O dodatek ubiegać się może 
matka lub ojciec dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny. Uprawnienie 
do tego dodatku uzależnione jest jednak od spełnienia kilku warunków: 
• osoba pobierająca zasiłek rodzinny musi być jednocześnie uprawniona 

do urlopu wychowawczego; nie skorzysta zatem z tego dodatku osoba, 
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która nie jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pra-
cę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; 
pomoc taka nie zostanie przyznana również pracownikowi, który pozo-
staje w zatrudnieniu krócej niż przez 6 miesięcy;

• osoba pobierająca zasiłek rodzinny musi faktycznie osobiście opieko-
wać się dzieckiem; dodatek nie zostanie zatem przyznany osobie, która 
podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. na 
podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło), która uniemożliwia 
jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego, lub która z innych powodów zaprzestała 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

• dziecko nie może zostać umieszczone w placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 
(z wyjątkiem szpitali, sanatoriów czy innych instytucji zajmujących się 
działalnością leczniczą), i korzystać w niej z całodobowej opieki przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu;

• osoba pobierająca zasiłek rodzinny nie może w czasie urlopu wycho-
wawczego korzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku wynosi 400 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane 
jest na czas trwania urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż na: 
• 24 miesiące kalendarzowe;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej 

niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
• 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli opieką objęte jest dziecko niepeł-

nosprawne, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe oznacza, że jeżeli np. osobie został udzielony urlop wychowaw-
czy na pół roku, omawiany dodatek również zostanie przyznany na pół 
roku; jeżeli jednak osoba wnioskowała od razu o 3 lata urlopu wychowaw-
czego, dodatek zostanie przyznany wyłącznie na 24 miesiące. W przypad-
ku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje ro-
dziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Matka lub ojciec dziecka, jego opiekun faktyczny lub prawny samotnie 
wychowujący to dziecko mogą starać się o dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka. Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do 
tego świadczenia jest niezasądzenie przez sąd od drugiego z rodziców 
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka z powodu śmierci drugiego 
z rodziców, okoliczności, że ojciec dziecka jest nieznany lub oddalenia 
przez sąd powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od dru-
giego z rodziców. 

samotne 
wychowywanie
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O dodatek może się również ubiegać osoba ucząca się, jeżeli oboje jej ro-
dzice nie żyją lub matka dziecka nie żyje, a ojciec jest nieznany, albo sąd 
oddalił powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. 
Dodatek przyznawany jest na dziecko. Jeżeli uprawniony wychowuje kil-
koro dzieci, na każde z nich może ubiegać się o przyznanie dodatku. Wyso-
kość dodatku wynosi – co do zasady – 170 zł miesięcznie na dziecko, jed-
nak suma wszystkich dodatków pobieranych przez uprawnionego z tytu-
łu samotnego wychowywania dzieci nie może przekroczyć kwoty 340 zł.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota 
dodatku jest zwiększana o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 
zł na wszystkie dzieci.

Rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca (i zarazem utrzymująca) 
troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Matka lub 
ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka z rodziny wielo-
dzietnej, pobierający zasiłek rodzinny, może ubiegać się o dodatek z tytu-
łu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Świadczenie to jest 
przyznawane na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku 
rodzinnego, a jego wysokość wynosi obecnie 80 zł. 

Matka lub ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka niepełno-
sprawnego może starać się także o przyznanie dodatku z tytułu kształ-
cenia i rehabilitacji dziecka. O pomoc taką może ubiegać się – dla siebie – 
również niepełnosprawna osoba ucząca się. Świadczenie to jest przyzna-
wane na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub 
kształceniem dziecka do ukończenia przez nie 24 roku życia. Warunkiem 
niezbędnym jest posiadanie przez takie dziecko odpowiednio orzeczenia 
o niepełnosprawności (do ukończenia 16 lat) lub orzeczenia o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (po ukończeniu 16 
lat). Dodatek wypłacany jest co miesiąc, a jego wysokość zależy od wieku 
dziecka. Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia przysługuje do-
datek w wysokości 60 zł, zaś na dziecko starsze – 80 zł. 

Pomoc finansowa w postaci stosownego dodatku może zostać również 
przyznana na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem 
przez ucznia (w tym również dziecko uczęszczające do zerówki w przed-
szkolu) nowego roku szkolnego. O dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny 
albo opiekun prawny, a także – sama dla siebie – osoba ucząca się. 
Dodatek przyznawany jest raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, i wynosi 100 zł na dziecko. Ważne jest, aby wniosek o wypła-
tę złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny 
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albo roczne przygotowanie przedszkolne, tzn. do dnia 31 października 
danego roku szkolnego. Spóźnione wnioski pozostawiane są bez rozpo-
znania.

Jeżeli dziecko pobiera naukę poza miejscem zamieszkania, jego matka lub 
ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny, jak również sama osoba 
ucząca się może starać się o dodatek z tego tytułu. Dodatek  przysługuje 
w związku z: 
• zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki;

• zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
podstawowej lub gimnazjum, w przypadku dziecka lub osoby uczącej 
się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności;

• dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjal-
nej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 
ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje także wtedy, gdy szkoła danego typu znajduje się 
w miejscowości, w której mieszka dziecko albo w miejscowości bliższej 
niż siedziba szkoły wybranej, ale w ocenie rodzica, opiekuna lub dziecka 
ta bliżej położona szkoła – w przeciwieństwie do szkoły położonej dalej – 
nie zapewnia właściwego poziomu nauki.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania na-
uki, tzn. od września do czerwca następnego roku, i wynosi odpowiednio 
90 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkiwania w innej miej-
scowości i 50 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdów z miejsca 
zamieszkania do siedziby szkoły.

Wskazane powyżej kwoty dodatków są gwarantowane przez ustawę, jed-
nak każda rada gminy może podnieść na swoim terenie ich wysokość.

ŚWiaDCzenia OpiekuŃCze

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków wynika-
jących z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związ-
ku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Chodzi zatem o finansowe 
wsparcie osób, które z uwagi na chorobę lub wiek nie radzą sobie dobrze 
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w codziennym życiu. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od tego, czy oso-
ba spełnia warunki do pobierania zasiłku rodzinnego, i wypłacany jest co 
miesiąc w kwocie 153 zł. 

Odmiennie niż w przypadku zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny 
nie przysługuje „na osobę” wymagającą dodatkowego wsparcia, ale samej 
osobie potrzebującej zwiększonej opieki. Zgodnie z przepisami zasiłek 
pielęgnacyjny należy się:
• niepełnosprawnemu dziecku, tzn. takiemu, które posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała 
w wieku do ukończenia 21 roku życia;

• osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaną osoby:
• umieszczone w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo- 

-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku 
dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

• których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia na pokry-
cie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

• uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Specjalny zasiłek opiekuńczy został wprowadzony dopiero od dnia 
1 stycznia 2013 r. i przeznaczony jest dla osób, które nie spełniają wa-
runków do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak ciąży na nich 
obowiązek alimentacyjny, a w związku z koniecznością sprawowania sta-
łej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny musiały zrezygnować 
z pracy zarobkowej. Zasiłek wypłacany jest miesięcznie, w kwocie 520 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wskazanym powyżej osobom, 
jeżeli osoba, którą otaczają opieką, legitymuje się:
• orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym łącznie wskazania 

o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
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stencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli: 
• łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
623 zł; przepisy wskazują nieco odmienny od ogólnych zasad sposób 
obliczania dochodu rodziny osoby wymagającej opieki;

• 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 kompen-
sacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytal-
nego;

• osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym z innych tytułów;

• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

• osoba sprawująca opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności;

• 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 podmio-
tu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze-
śniejszej emerytury;

• członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do do-
datku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego;

• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego;

• 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 dwu-
stronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ograniczenia
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Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spo-
krewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyj-
ny (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 rodziny. Należy 
przy tym zaznaczyć, że osobom należącym do ostatniego kręgu upraw-
nionych, jeżeli nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wyma-
gającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:
• rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw ro-

dzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

• nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one ma-
łoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności;

• nie ma opiekunów faktycznych ani osób będących rodziną zastępczą 
spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Obecnie miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520 zł.  
Od dnia 1 lipca 2013 r. kwota ta ma wzrosnąć do 620 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wskazanym powyżej osobom, je-
żeli otaczany opieką legitymuje się:
• orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym łącznie wskazania 

o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowym wymogiem jest, aby niepełnosprawność osoby wymagającej 
opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie 
nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 
25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• 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 kompen-
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sacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytal-
nego;

• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

• osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że 
współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;

• osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziec-
ka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabi-
litacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjal-
nym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wyko-
nującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki 
przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze-
śniejszej emerytury;

• członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do do-
datku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego;

• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego;

• 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 dwu-
stronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala 
się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas okre-
ślony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orze-
czenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku 
pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie 
złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od nie-
pełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym 
złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełno-
sprawności.

okres 
pobierania 
świadczenia
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BeCikOWe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługu-
je niezależnie od tego, czy osoba spełnia warunki do pobierania zasiłku 
rodzinnego. Ma ona bowiem charakter dodatkowego uprawnienia przy-
sługującego matce lub ojcu nowo narodzonego dziecka, jego opiekunowi 
prawnemu czy opiekunowi faktycznemu.

Do końca 2012 r. zapomoga ta przysługiwała niezależnie od wysokości 
dochodów danej rodziny. Obecnie becikowe należy się wyłącznie tym 
spośród wymienionych powyżej uprawnionych, u których dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Zgodnie z założe-
niami limit ten ma być co 3 lata weryfikowany, z uwzględnieniem wyni-
ków badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Wysokość becikowego to 1000 zł na jedno dziecko. Oznacza to, że w przy-
padku urodzenia się przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka, 
jak również w przypadku objęcia opieką lub adoptowania kilkorga małych 
dzieci zapomoga będzie przysługiwała na każde z nich.

W przypadku dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednora-
zowa zapomoga przyznawana jest jeszcze na starych zasadach, tzn. bez 
względu na wysokość dochodów. Taka sama zasada obowiązuje w przy-
padku dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposo-
bionych do końca 2012 r. Oznacza to, że jeżeli nawet uprawniony do za-
pomogi składa wniosek o wypłatę świadczenia dopiero w 2013 r., jednak 
wniosek ten dotyczy dziecka urodzonego albo objętego opieką lub adop-
towanego jeszcze w 2012 r., pomimo zmiany przepisów wysokość docho-
dów nie jest brana pod uwagę.

Nowe przepisy, tzn. uzależniające prawo do becikowego od wysokości do-
chodów rodziny, stosowane będą dopiero do dzieci urodzonych, objętych 
opieką lub adoptowanych po dniu 31 grudnia 2012 r. 

Do uzyskania zapomogi niezbędne jest pozostawanie przez kobietę cię-
żarną pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży aż do dnia 
porodu. Okoliczność tę należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem 
lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg po-
zostawania pod opieką medyczną nie znajduje oczywiście zastosowania 
wobec osób, które stały się uprawnione do zapomogi na skutek objęcia 
dziecka opieką faktyczną lub prawną albo w wyniku przysposobienia.

ograniczenia

wysokość

stare zasady

nowe zasady

dodatkowy  
warunek
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Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysłu-
guje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepi-
sy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na złożenie wniosku o jej wypłatę uprawniony podmiot ma 12 miesięcy. 
Termin ten liczy się odpowiednio od dnia narodzin dziecka lub od dnia ob-
jęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną albo od dnia przysposobie-
nia (w tych ostatnich przypadkach wniosek musi być złożony nie później 
niż do ukończenia przez dziecko 18 lat). Wnioski składane po terminie 
pozostawiane są bez rozpoznania.

BeCikOWe OD Gminy

Rada gminy może w drodze uchwały ustalić, że zamieszkałym na terenie 
jej działania osobom, którym urodziło się dziecko, przyznawana będzie 
dodatkowa – finansowana ze środków własnych gminy – jednorazowa 
zapomoga. W takim wypadku szczegółowe zasady udzielania takiego 
wsparcia oraz jego wysokość określa uchwała danej rady gminy. Należy 
jednak zaznaczyć, że w związku z urodzeniem się jednego dziecka może 
być przyznana tylko jedna zapomoga. Nie może się zatem o nią ubiegać np. 
najpierw ojciec, a później matka dziecka.

prOCeDura

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego 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. Może 
się jednak zdarzyć, że właściwy organ upoważni inną jednostkę organiza-
cyjną gminy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzin-
nych. Wniosek można również wysłać do właściwego organu pocztą.
Wnioski sporządza się na specjalnych formularzach, które można pobrać 
nie tylko w samym urzędzie, ale również w ośrodkach pomocy społecznej 
czy innych jednostkach organizacyjnych gminy upoważnionych do prowa-
dzenia tego typu spraw.
Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających speł-
nianie przez osobę ubiegającą się o świadczenie określonych warunków. 
Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

kiedy  
nie przysługuje
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Jeżeli wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, organ prowadzący postę-
powanie wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia doku-
mentu. Osoba taka musi dopełnić formalności w ciągu 14 dni od otrzyma-
nia wezwania, bowiem po upływie tego terminu wniosek zostanie pozo-
stawiony bez rozpoznania. 
Jeżeli osoba nie dołączyła do wniosku wszystkich wymaganych dokumen-
tów, organ prowadzący postępowanie nie ma prawa odmówić przyjęcia 
wniosku. Jednak w takim wypadku wyznacza wnioskodawcy termin (od 
14 do 30 dni) na skompletowanie dokumentacji, po upływie którego 
wniosek pozostawiany jest bez rozpoznania.  Należy jednak zaznaczyć, 
że w przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumen-
tu jest niewydanie go przez właściwą instytucję w ustawowo określonym 
terminie i wnioskodawca może ten fakt udokumentować, świadczenia 
przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Jeżeli organ rozpatrujący wniosek ma wątpliwości, czy osoba ubiegająca 
się o pomoc faktycznie samotnie wychowuje dziecko lub nie podejmuje 
lub rezygnuje z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną 
osobą, może zarządzić przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu śro-
dowiskowego lub wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie 
stosownych informacji.

Ponadto rodzinny wywiad środowiskowy jest obowiązkowo przeprowa-
dzany przez pracownika ośrodka pomocy społecznej przy ustalaniu pra-
wa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu weryfikacji okoliczności 
dotyczących spełniania warunków do pobierania tego świadczenia. Zakła-
da się, że wywiad taki powinien być po pół roku aktualizowany (chyba 
że do końca okresu, na jaki zasiłek został przyznany, pozostało mniej niż 
3 miesiące). Weryfikacja ustaleń dokonanych przez pracownika ośrodka 
pomocy społecznej może nastąpić również wówczas, gdy powstaną wąt-
pliwości co do spełniania przez osobę korzystającą ze specjalnego zasiłku 
opiekuńczego warunków do jego pobierania.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania do-
chodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych 
osoba, która złożyła wniosek o świadczenie, jest obowiązana do niezwłocz-
nego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Zdarza się często, że organ wypłacający świadczenie rodzinne poweźmie 
wiadomość, że u osoby uprawnionej albo u członka jej rodziny nastąpi-
ły określone zdarzenia mające wpływ na dalsze prawo do korzystania 
z omawianej formy pomocy (np. członek rodziny objętej pomocą zaczął 
osiągać dodatkowe dochody lub wyprowadził się). W takim wypadku, je-

zmiany

weryfikacja

wezwanie  
do wyjaśnienia
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żeli pobierający świadczenie nie powiadomi o zmianach, organ ma obo-
wiązek wezwać go do złożenia stosownych wyjaśnień (osobiście, pisem-
nie lub przez pełnomocnika) w określonym terminie.  
Ignorowanie takiego wezwania, odmowa lub udzielenie błędnych (nie-
prawdziwych, niepełnych, niespójnych, wątpliwych) wyjaśnień spowo-
duje wstrzymanie wypłaty świadczeń. Jeśli natomiast uprawniony złoży 
w wyznaczonym terminie wyjaśnienia, które przekonają organ co do le-
galności pobierania przysługującego aktualnie świadczenia rodzinnego, 
organ powstrzyma się od dalszego prowadzenia kontroli. 
Złożenie wyjaśnień z opóźnieniem (po terminie wyznaczonym przez organ) 
również powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Jeżeli w ich następ-
stwie okaże się, że osoba nadal jest uprawniona do otrzymywania pomocy, 
świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia.

Wypłata świadczeń zostaje również wstrzymana, gdy osoba, której pomoc 
została przyznana, nie podejmuje świadczeń przez 3 kolejne miesiące ka-
lendarzowe.  Zgłoszenie się takiej osoby po upływie 3 miesięcy (ale przed 
końcem okresu zasiłkowego) powoduje, że wypłata nie tylko zostaje 
wznowiona, ale również zwracane są świadczenia za cały okres wstrzy-
mania. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby osoba uprawniona nadal 
kwalifikowała się do uzyskania pomocy.

Jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane 
świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, 
ośrodek pomocy społecznej może przekazać stosowną informację do 
urzędu miasta lub gminy wypłacającego te świadczenia. W takim wypad-
ku organ właściwy zmienia formę pomocy i przekazuje należne świadcze-
nia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.

Jeżeli prawo do danego świadczenia rodzinnego może przysługiwać jed-
nocześnie kilku osobom, świadczenie takie wypłaca się temu, kto pierw-
szy złożył wniosek.
Jeżeli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wy-
płaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalne-
go zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie spra-
wującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje 
się tylko jedno świadczenie – tej osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Świadczenie rodzinne nienależne, to takie, które:
• zostało wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących 

ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzy-
manie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli 
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osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do 
ich pobierania (tzn. zainteresowany powinien być pouczony o tym, 
że oznaczone zdarzenia ze sfery faktów lub prawa skutkują utratą 
uprawnienia; pouczenie powinno wskazywać konkretne okoliczności, 
np. przekroczenie dochodu rodziny o oznaczoną kwotę, zmianę liczby 
członków rodziny, utratę statusu niepełnosprawnego);

• zostało przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub 
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia 
w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

• zostało wypłacone pomimo uchylenia decyzji przyznającej świadczenia 
rodzinne z powodu wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym 
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego; w takim wypadku świadczenie jest nienależne za okres 
od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzin-
nych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji 
o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;

• zostało przyznane na podstawie decyzji, którą następnie uznano za nie-
ważną z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naru-
szeniem prawa i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;

• zostało przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylo-
na w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do 
świadczenia rodzinnego; organ nie może jednak żądać zwrotu świadcze-
nia, jeżeli powodem uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym 
było nieuczestniczenie strony w postępowaniu, wydanie decyzji bez wy-
maganego stanowiska innego organu czy też wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego stwierdzający niezgodność przepisu, na podstawie którego wy-
dana została decyzja, z Konstytucją, umową międzynarodową czy ustawą.

Osoba, która pobrała nienależne jej świadczenia, jest zobowiązana do ich 
zwrotu, łącznie z ustawowymi odsetkami naliczanymi od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia 
spłaty. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez or-
gan, który wypłaca świadczenie.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ, który wydał decyzję 
w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć 
kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 
w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tekst jedn.: 

Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – 

tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.


