
  

ŚWIADCZENIA  RODZINNE 
 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie  na podstawie Upoważnienia Burmistrza 

Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje  

od 1 maja 2004r.  zadania wynikające  z  Ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  z  28 

listopada  2003 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 114 z późn.zm.) 

Świadczeniami   rodzinnymi    są: 

1.   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  z  tytułu : 

 urodzenia dziecka 

 opieki  nad  dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

 samotnego wychowywania dziecka 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 rozpoczęcia  roku  szkolnego 

 podjęcia  przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

2.   Świadczenia opiekuńcze  

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 świadczenie pielęgnacyjne, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy (realizowany od 1 stycznia 2013r.) 

3.   Zapomoga  wypłacana  przez  gminy,  na  podstawie  art.22a  ustawy 
Rada  gminy  w  drodze  uchwały  może  przyznać  zamieszkałym  na  terenie  jej  działania  osobom  

jednorazową  zapomogę  z  tyt. urodzenia  ich  dziecka ;  szczegółowe  zasady  udzielania  zapomogi  określa  

uchwała  rady  gminy  oraz  wypłaty  zapomóg  finansowane  są  ze  środków  własnych  gminy.   

Gmina  Ożarów  nie  realizuje   art. 22a  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych. 

4.  Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka. 

5.   Świadczenie rodzicielskie  – wchodzi w życie od  1 stycznia 2016r.              

 

ZASIŁEK RODZINNY 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje  (art. 6  ustawy o świadczeniach  rodzinnych): 
 rodzicom, jednemu z rodziców  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka 

 opiekunowi faktycznemu dziecka   (opiekunem faktycznym dziecka, zgodnie z ustawą, jest osoba 

faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego  

o przysposobienie dziecka) 

 osobie  uczącej  się  (to  osoba  pełnoletnia,  niepozostająca  na  utrzymaniu  rodziców  w  związku   

z  ich  śmiercią  lub  w  związku  z  ustalonym  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  sądową  prawem  do  

alimentów  z  ich  strony). 

  

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko: 

1) do ukończenia 18 roku życia – bez dodatkowych warunków związanych np.  

z nauką w szkole, 

2) do ukończenia  21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole   

(w rozumieniu ustawy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i 

ponadgimnazjalna, a także ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci 

i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki);  

3) do ukończenia 24 roku życia , jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej  

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061390992&type=1&name=D20060992L.pdf


i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli  spełnione zostało kryterium dochodowe do jego 

przyznania, co określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie 

wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 

ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2015r. 

poz.1238) 
Dochód z gospodarstwa rolnego do celów obliczania dochodu dla osób ubiegającychsię   

o świadczenia  rodzinne,  zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

23 września 2015r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r., wynosi  2 506 zł. (M.P. 2015r. poz. 861)  

 

Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego, trwa od 1 listopada do  

31 października następnego roku.  

 

Kryterium  dochodowe obowiązujące w okresie zasiłkowym 

trwającym 

od  01.11.2015r.   do  31.10.2016r. 

dochód  w przeliczeniu na osobę 674 zł 

dochód  w przeliczeniu na osobę  w przypadku gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

 

764 zł 

Kwota  zasiłku  rodzinnego  uzależniona jest  od  wieku  dziecka  
 i  od  1.11.2015r.   wynosi: 

na dziecko  do  ukończenia 5 roku życia 89 zł 
na dziecko  w  wieku  od 5 do 18  lat 118 zł 
na dziecko, które  ukończyło 18 rok życia 129 zł 

 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje  (art. 7  ustawy o świadczeniach  rodzinnych), jeżeli : 

 dziecko  lub  osoba  ucząca  się pozostaje  w  związku  małżeńskim 

 dziecko  zostało  umieszczone  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie   

albo  w pieczy  zastępczej 

 osoba  ucząca  się została  umieszczona  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  

utrzymanie   

 pełnoletnie  dziecko  lub  osoba  ucząca  się jest  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego   

na  własne  dziecko 

 osobie  samotnie  wychowującej  dziecko  nie  zostało  zasądzone  świadczenie  

alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  jego  rodzica,  chyba  że  rodzice  lub  jedno  z  

rodziców  nie  żyje,  ojciec  dziecka  jest  nieznany,  powództwo  o  ustalenie  

alimentów  zostało  oddalone. 

 

 

DODATKI   DO   ZASIŁKU   RODZINNEGO 

 

 1.   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  

     (art. 9  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) -  przysługuje  do ukończenia przez dziecko 1 roku 



życia w wysokości  1000 zł.  na  każde  dziecko. 

Ponadto warunkiem  uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka występuje obowiązek  

dostarczania  przez  osoby  ubiegające się zaświadczenia  lekarskiego  potwierdzającego 

pozostawanie  pod opieką medyczną  od  10 tygodnia ciąży  do  dnia  porodu.  

Wzór  zaświadczenia  lekarskiego  określa  załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  

z dnia  18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, 

uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz. U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).  

 

2.   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

(art.10  ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje osobom  korzystającym z urlopu 

wychowawczego  w wysokości 400 zł. miesięcznie  przez okres do : 

- 72 m-cy, gdy dziecko do lat 16 jest niepełnosprawne albo w wieku powyżej 16 lat jest  

niepełnosprawne w stopniu znacznym, 

-  36 m-cy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy  

jednym porodzie, 

-   24 m-ce, w pozostałych przypadkach. 

 

3.  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  (art. 11a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych). 

Zgodnie z ustawą osobą  samotnie  wychowującą  dziecko  jest:  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.     

Dodatek z tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  przysługuje  samotnie wychowującym  

dziecko   matce  lub  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  

dziecka,  a  także  osobie  „uczącej  się”,  jeżeli  nie  zostało  zasądzone  świadczenie   

alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  drugiego  z  rodziców  dziecka,  ponieważ: 

-  drugi z rodziców nie żyje 

-  ojciec dziecka  jest  nieznany 

Dodatek ten przysługuje w kwocie po 185 zł miesięcznie na dziecko,  nie  więcej  jednak  niż  

370 zł  na  wszystkie  dzieci. Jeżeli osoba samotna wychowuje niepełnosprawne dziecko  

w wieku do lat 16 lub dziecko starsze o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas 

dodatek ten zwiększa  się  o 80  zł miesięcznie na dziecko,  nie  więcej  jednak  niż  o  160 zł. 

na wszystkie  dzieci.    

 

4.  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

    (art. 13 ustawy o świadczeniach  rodzinnych)  - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków 

związanych z rehabilitacją lub kształceniem  dziecka  w  wieku : 

 do ukończenia 16 roku życia  jeżeli  legitymuje się  orzeczeniem   

o  niepełnosprawności    

 powyżej  16 roku życia  do  ukończenia  24 roku  życia,  jeżeli  dziecko  legitymuje  

się  orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności . 

Wysokość  dodatku  wynosi: 

 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 

 100 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat,  do ukończenia  24 lat. 

 

 

 

 

 



5.   Dodatek  z  tytułu   rozpoczęcia   roku   szkolnego  

 (art. 14  ustawy o świadczeniach  rodzinnych)  -  przysługuje na częściowe pokrycie wydatków 

związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  w wysokości  100 zł. jednorazowo.   

Dodatek  przysługuje  również na  dziecko  rozpoczynające  roczne przygotowanie  

przedszkolne. 

 

6.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  

(art. 15  ustawy o świadczeniach rodzinnych) - przysługuje na częściowe pokrycie wydatków  

związanych  

 z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej  lub ponadpodstawowej oraz na  dzieci  w  szkole  podstawowej  i  

gimnazjum,  jeżeli  posiadają  orzeczenie  o  niepełnosprawności . 

Dodatek  wynosi  105 zł miesięcznie na dziecko.  

 z dojazdem do tej miejscowości,  w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej.  

Dodatek  wynosi  63 zł miesięcznie na dziecko. 

 

7.  Dodatek  z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  
(art. 12a ustawy o świadczeniach  rodzinnych) - przysługuje  na  trzecie  i  następne  dziecko  w  

rodzinie  uprawnione do  zasiłku  rodzinnego.  Wysokość  dodatku   wynosi  90 zł 

miesięcznie.  

 

Zasada „złotówka za złotówkę”   

realizowana będzie od 1 stycznia  2016r. 
podstawa prawna: 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 

2015r. poz. 995 z późn.zm.) 

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przekroczenie progu dochodowego nie spowoduje 

braku prawa do  zasiłku rodzinnego i dodatków, lecz tylko jego pomniejszenie o taką kwotę, 

o jaką przekroczono próg dochodowy.  
Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód 

pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. 

Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata 

świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł. 

Nowe prawo będzie dotyczyło zasiłków rodzinnych oraz dodatków do niego: 

 z tytułu urodzenia dziecka, 

 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz 

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego mają 

możliwość od 1 stycznia 2016r.  ponownego wystąpienia z wnioskiem o zasiłek. 

 

 



Jednorazowa  zapomoga  z  tyt.  urodzenia  dziecka  

(art. 15b  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) 
w wysokości 1 000 zł. jednorazowo przysługuje  matce  lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 1 922,00 zł. (…)   

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dziecka, a w przypadku  gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 

dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo 

przysposobieniem.  

 

Ponadto w celu  uzyskania zapomogi występuje obowiązek  pozostawania  kobiety pod  

opieką medyczną od  10 tygodnia ciąży  do  dnia  porodu. Osoby ubiegające się o tą formę 

świadczenia zobowiązane są do dostarczania zaświadczenia lekarskiego zgodnie ze wzorem 

zaświadczenia lekarskiego określonym w  załączniku  do  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  

z dnia  18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, 

uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (Dz. U z 2009r. Nr 163 poz. 1305).  

 

 

ŚWIADCZENIA  OPIEKUŃCZE 
 

1.  Zasiłek   pielęgnacyjny   (art. 16  ustawy o świadczeniach  rodzinnych)  przysługuje  : 

1) niepełnosprawnemu dziecku, 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) osobie, która ukończyła 75 lat, 

4) 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. 

Wysokość  zasiłku   pielęgnacyjnego  wynosi  153 zł.  miesięcznie.   

 

 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 16a  ustawy o świadczeniach  rodzinnych)  

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) 

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:  
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji (art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych). 

 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje  jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza w okresie zasiłkowym 

trwającym od 1.11.2015r. do 31.10.2016r. kwoty 764,00 zł.  

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest nie dłużej niż na okres 



zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października). 

Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego występuje obowiązek 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu 

weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania, tj. ustalenia 

czy faktycznie jest sprawowana opieka.  

Wysokość specjalnego  zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł. miesięcznie.   

 

 

3.  Świadczenie pielęgnacyjne  (art. 17  ustawy o świadczeniach  rodzinnych) przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks   

rodzinny i opiekuńczy 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 osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała:  

1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia  

25 r.ż. 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest bez względu na dochód rodziny,   

na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

 

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne w okresie  od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  

31 grudnia 2015 r. przysługuje  w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie. 

Zgodnie z art.  17 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych   

od 1 stycznia 2016r.  świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało w  wysokości  

1300,00 zł miesięcznie.   

 

 

 

 



 

ZASIŁEK  DLA  OPIEKUNA  

jest świadczeniem wypłacanym na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567).                                                    

Przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 

2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.  

Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy:  

1) od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w 

których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 

grudnia 2012 r.;  

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. 

Zasiłek dla opiekuna za okres/okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 

wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek 

ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. 

 

 

ŚWIADCZENIE  RODZICIELSKIE  

realizowane będzie od 1 stycznia  2016r. 

podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw  (Dz.U.2015r. poz. 1217). 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 

7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką 

dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia  10. roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią  tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 



2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. Roku życia – w przypadku osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a 

w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 

osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. 

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie 

za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

lub okres urlopu rodzicielskiego; 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej  

3) jeden z rodziców dziecka nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy 

zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym 

samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do 

zasiłku rodzinnego,  o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) osobom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia 

rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”; 

Przepisy ustawy stosuje się również do  osób, jeżeli dziecko urodziło się, zostało 

przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r. 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli 

wniosek o ustalenie  prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie  

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku  złożenia wniosku po terminie,  

nie później jednak niż w okresach, o których mowa w ust. 2, prawo do świadczenia 



rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

 


