
Świadczenia na rzecz rodziny 
  

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego
1)

 na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r 

poz. 111), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r, poz. 2092 ze zmianami), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2019r. poz. 473 ze zmianami)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r 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). 

 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. 

 Świadczenie  

rodzinne 

Warunki 

przyznania 
Wysokość świadczenia Uwagi 

Zasiłek rodzinny Dochód w rodzinie 

nie większy niż 

674 zł na członka 

rodziny 

miesięcznie, lub 

764 zł gdy 

w rodzinie 

wychowywane jest 

dziecko 

niepełnosprawne 

(art.5 ust 1 i 2, art. 

6  ust.1 ustawy) 

95 zł  na dziecko do ukończenia 5 

roku życia 

124 zł  na dziecko powyżej 5 roku    

do ukończenia 18 roku  

życia 

135 zł  na dziecko do ukończenia 

24 roku życia 

 

Przysługuje na dziecko do ukończenia: 

18 roku życia, 

21 roku o ile się uczy w szkole, 

24 roku o ile się uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

Dodatki do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: 

  

Przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie występują jako odrębne świadczenia. 

1. urodzenia dziecka Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego  

(art. 9 ustawy) 

 

1000 zł jednorazowo 

Jednorazowo przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu  dziecka, 

wypłacany jest do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
2)

 i udokumentowała ten 

fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną 
 

2. opieki nad    

dzieckiem  

w okresie   

korzystania z urlopu    

wychowawczego 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art.10 ustawy) 

 

400 zł  miesięcznie 

Przysługuje przez okres: 

24 miesięcy kalendarzowych, 

36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 

72 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

znacznym stopniu  niepełnosprawności. 

Warunkiem uzyskania prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w zatrudnieniu nieprzerwanie co 

najmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem urlopu. 

3. samotnego   

wychowywania 

dziecka 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art. 11a ustawy ) 

193 zł miesięcznie na  dziecko,  

          nie więcej niż  

386 zł na wszystkie  dzieci, w     

          przypadku  dziecka z    

          orzeczeniem    

          o niepełnosprawności        

          lub   znacznym     

          stopniem   

          niepełnosprawności   

zwiększa się dodatek  

o 80 zł na dziecko nie  więcej niż  

160 zł na wszystkie dzieci 

Dodatek przysługuje jeżeli: 

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,  

- ojciec dziecka jest nieznany  

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców  zostało oddalone, 

- osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją. 



4. wychowywania 

dziecka w rodzinie  

wielodzietnej 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art. 12a ustawy) 

 

95 zł miesięcznie 

Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego 

5. kształcenia   

i rehabilitacji  

dziecka  

niepełnosprawnego 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art. 13 ustawy ) 

90 zł  miesięcznie na  dziecko do 

ukończenia 5 roku życia,  

110 zł po ukończeniu 5 roku życia 

do ukończenia 24 roku 

Dodatek przysługuje do ukończenia 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16 

roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

6. rozpoczęcia roku  

szkolnego 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art. 14 ustawy ) 

 

100 zł jeden raz w roku  

Wypłacany jeden raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny  i dla dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne. 

Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczęto rok 

szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne
3) 

 

7. podjęcia przez 

dziecko  nauki  

w szkole poza  

miejscem    

zamieszkania 

Ustalone prawo do 

zasiłku rodzinnego 

(art. 15 ustawy ) 

113 zł miesięcznie w przypadku           

        zamieszkiwania   

        w miejscu siedziby   

        szkoły, 

69 zł w przypadku dojazdu do 

         szkoły 

Przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca 

Pobieranie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy udokumentować zaświadczeniem ze szkoły, że 

dziecko jest uczniem w roku szkolnym w danym okresie zasiłkowym. 

 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Przyznawane w związku z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej. 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Przyznawany niezależnie 

od wysokości 

uzyskiwanych dochodów  

(art. 16 ustawy) 

 

215,84 zł miesięcznie 

Przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym  stopniu 

niepełnosprawności, osobie która ukończył 75 lat, osobie która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku 

życia. 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Przyznawany niezależnie 

od wysokości 

uzyskiwanych dochodów  

(art. 17 ustawy) 

 

1830 zł miesięcznie 

      

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje 

rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 

ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także osobom, na których 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek  

alimentacyjny
4)

 z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu sprawowania opieki nad 

osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami opieki  i współdziałania w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli 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.   

Zasiłek dla 

opiekuna 

Przyznawany niezależnie 

od wysokości 

uzyskiwanych dochodów  

(art. 17 ustawy) 

 

620 zł miesięcznie 

 

Zasiłek dla opiekuna 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 2012r o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) 

z dniem 1 lipca 2013r. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

1)za okresy od dnia 1 lipca 2013r do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba 

spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym w 

dniu 31 grudnia 2012r wraz z odsetkami.  

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

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w 

dniu 31 grudnia 2012r. 

Świadczenie pielęgnacyjne w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r przysługuje: matce albo 



ojcu, innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i 

opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 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 w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie innej niż spokrewniona w pierwszym 

stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w 

pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa powyżej. 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

Dochód w rodzinie nie 

większy niż 764 zł na 

członka rodziny 

miesięcznie (art. 16a 

ustawy) 

 

620 zł miesięcznie 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 

1964r kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek  alimentacyjny, a także małżonkom
8)

, jeżeli nie 

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

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami opieki  i współdziałania w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

 

    Świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie 

rodzicielskie 

Przyznawany niezależnie 

od wysokości 

uzyskiwanych dochodów  

(art. 17c ustawy) 

 

1000 zł miesięcznie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1) matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku: 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; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę); 

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 przez okres: 

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

lub objęcia opieką jednego dziecka; 

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub 

objęcia opieką dwojga dzieci; 

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub 

objęcia opieką trojga dzieci; 

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

lub objęcia opieką czworga dzieci; 

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: porodu; 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; 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 razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w 

okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 



instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, 

lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie 

rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia 

rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

 

    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Jednorazowa 

zapomoga 

z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

Dochód  w rodzinie nie 

większy niż 1922 zł 
 

1000 zł jednorazowo 

Przysługuje jednorazowo na każde żywo urodzone dziecko na wniosek złożony 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 opieką albo 

przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż 

od 10 tygodnia ciąży do porodu
2)

  i udokumentowała ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub 

zaświadczeniem wystawionym przez położną 

 

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu    

 

Jednorazowe 

świadczenie z 

tytułu 

urodzenia się 

dziecka, u 

którego 

zdiagnozowano 

ciężkie i 

nieodwracalne 

upośledzenie 

albo 

nieuleczalną 

chorobę 

zagrażającą 

życiu, które 

powstały w 

prenatalnym 

okresie 

rozwoju 

dziecka lub w 

czasie porodu   

 

Przyznawany niezależnie 

od wysokości 

uzyskiwanych dochodów  

 

 

4000 zł jednorazowo  

 
Jednorazowe świadczenie przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 
Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II 
stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii), w 
wysokości 4000 zł. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.  
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. 

tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi 

opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną 

potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane 

na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 i 1579) stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Świadczenia rodzinne nie przysługują: 
 

Zasiłek 

rodzinny 

Nie przysługuje jeżeli: 

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, 

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniające 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 zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica chyba, że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie 

żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do 

ponoszenia kosztów utrzymania a nie zobowiązał drugiego, 

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą. 

Brak uprawnień do zasiłku rodzinnego, wyklucza możliwość przyznania dodatku 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Nie przysługuje osobie sprawującej opiekę: 

- jeżeli 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 kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dn. 31.01.2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 

- jeżeli ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego
5)

 lub zasiłku dla opiekuna 

Nie przysługuje osobie wymagającej opieki: 

-  jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

- jeżeli 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 całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 

Nie przysługuje, jeśli: 

- inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki, 

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (art. 10), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, 

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką. 

 



Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Nie przysługuje: 

- osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z zakładu ubezpieczeń społecznych, 

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tą instytucję świadczenia w całości finansowane są z budżetu 

państwa albo z narodowego funduszu zdrowia) 

- jeśli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób. 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:: 

1)  osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub  

2)  na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

Nie przysługuje osobie sprawującej opiekę: 

- jeżeli 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 kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. 

- jeżeli ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
5)

 

Nie przysługuje osobie wymagającej opieki: 

-  jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

- jeżeli 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 całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 

Nie przysługuje, jeśli: 

- inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki, 

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (art. 10), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (art. 10), 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. 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

Nie przysługuje osobie sprawującej opiekę: 

- jeżeli 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 kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

- jeżeli ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna 

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Nie przysługuje osobie wymagającej opieki: 

- jeżeli 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 całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 

Nie przysługuje, jeśli: 

- inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki, 

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (art. 10), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, 

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką. 

Świadczenie 

rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli 

- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami 

Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;  

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko;  

- jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, 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;  

- 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;  

- osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie 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 (art. 17c ust. 9 ustawy). 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do 



zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5 ustawy). 

Jednorazowa 

zapomoga z 

tytułu 

urodzenia 

dziecka 

W przypadku nie spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

 

Jednorazowe 

świadczenie z 

tytułu 

urodzenia się 

dziecka, u 

którego 

zdiagnozowano 

ciężkie i 

nieodwracalne 

upośledzenie 

albo 

nieuleczalną 

chorobę 

zagrażającą 

życiu, które 

powstały w 

prenatalnym 

okresie 

rozwoju 

dziecka lub w 

czasie porodu   

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:  
1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie  
    art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych); 
2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji   
    systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej  
  (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 
  
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

 

 

 

 


