Świadczenia rodzinne
1. PODSTAWA PRAWNA

•
•

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466)

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(Dz.U z
2018r. poz.1497).
Świadczeniami rodzinnymi są:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
•
•
•
•
•
•
•

urodzenia dziecka;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
samotnego wychowywania dziecka;
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
rozpoczęcia roku szkolnego;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

II. Świadczenia opiekuńcze
zasiłek pielęgnacyjny;
świadczenie pielęgnacyjne; specjalny
zasiłek opiekuńczy.
III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
IV. Świadczenie rodzicielskie
2. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się, jeżeli miesięczny
ich dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674
zł na osobę w rodzinie albo 764 zł na osobę w rodzinie w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Przysługuje na dzieci do ukończenia 18 r. ż. nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat, jeżeli dziecko się
uczy lub do 24 r. ż. gdy ma orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczy się w
szkole lub w szkole wyższej oraz osobie uczącej się, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w
szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :
•
•
•
•
•

dziecko lub osoba ucząca się pozostają 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 uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne, na rzecz
dziecka od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez
sąd chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w
porównywalnych i powtarzających się okresach.
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.
3. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
•
•

niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;

•
•

osobie, która ukończyła 75 lat;
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

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej
rodziną zastępczą spokrewnioną i innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie
podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą jej wymagającą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo orzeczenie o
niepełnosprawności wraz z odpowiednimi wskazaniami. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od
kryterium dochodowego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019r. poz. 2086 z późn. zm.) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli:

•

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnoprawności 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. Świadczenie to uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje
jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu
na osobę nie przekracza 764 zł. Przyznanie powyższego zasiłku wymaga przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do jego
przyznania.
UWAGA! Jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym
złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z URODZENIEM DZIECKA
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przysługują jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu. Fakt ten potwierdza zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto.
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Osoby, które w związku urodzeniem, przysposobieniem bądź objęciem opieką dziecka, nie pobierają zasiłku
macierzyńskiego z ZUS-u lub KRUS-u, mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to
przysługuje przez okres 52 tygodni od dnia porodu (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie), w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje
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 okres urlopu
rodzicielskiego.

Łasin, dnia 01.07.2019r.

