
                                                     Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
a) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
b) opiekunowi faktycznemu dziecka;
c) osobie uczącej się.

 Zasiłek  rodzinny  przysługuje  osobom jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o 
niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje  rodzicom  do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
4) zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie  
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego od wrześniu 2005r. będzie wynosić miesięcznie:
1) 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka;
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania;
4) samotnego wychowywania dziecka;
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
6) rozpoczęcia roku szkolnego;
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.



Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i  świadczenie pielęgnacyjne

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 
konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
a) niepełnosprawnemu dziecku;
b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) osobie, która ukończyła 75 lat.

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 
życia  legitymującej  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144,00 zł miesięcznie.
5.  Zasiłek  pielęgnacyjny  nie  przysługuje  osobie  przebywającej  w  rodzinie  zastępczej  lub  w 
instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie,  jeżeli  pobyt  osoby  i  udzielane  przez  tę 
instytucję  świadczenia  częściowo  lub  w  całości  finansowane  są  z  budżetu  państwa  albo  z 
Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie  pielęgnacyjne z  tytułu  rezygnacji  z zatrudnienia  lub innej  pracy zarobkowej w 
związku  z  koniecznością  opieki  nad  dzieckiem  przysługuje  matce  lub  ojcu,  opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z 
zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa 
w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.U.  Nr  123,  poz.  776,  z  późn.  zm.3)),  albo  o 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Świadczenie  pielęgnacyjne  przysługuje,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  nie 
przekracza kwoty  583,00 zł.

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego;
2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;
3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 
rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.



W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. wysokość miesięcznego zasiłku 
rodzinnego wynosi:
1) 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko;
2) 53,00 zł na trzecie dziecko;
3) 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie 
dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.

Informację  opracowano  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach 
rodzinnych   / Dz.U. z 2003 r. Nr  228, poz.2255 z póź. zm. /


