Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
-

zasiłek rodzinny z dodatkami
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w
wysokości :
- 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.

przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się;

- jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto (jeżeli w
rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy dochód rodziny
przekracza kwotę, o której mowa powyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o
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kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących
danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.
Art. 5 ust. 3 a w/w ustawy mówi iż, w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną
rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej
rodzinie jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

2) do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku
życia,

3) do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole.
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

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 zasądzone świadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
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- 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 całkowitych kosztów utrzymania dziecka i
nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- 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.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400
zł miesięcznie;
- samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193 zł lub 273 zł miesięcznie na
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź znacznym stopniu
niepełnosprawności;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko
uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie na
dziecko do 5 roku życia bądź 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia;
- rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 69 zł
miesięcznie(w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 113 zł
miesięcznie (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła).
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Podstawowe dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres
zasiłkowy 2018/2019 :
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym
- oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu
niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2017 roku,
- kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
- kopia odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
- odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany bądź w
innych uzasadnionych przypadkach,
- zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub szkoły
wyższej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
lub osoby uczącej się potwierdzającej kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2018/2019,
- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:

- zamieszkiwanie w miejscu nauki :
- zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie na rok szkolny 2018/2019,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w
bursie, internacie lub innym podmiocie publicznym zapewniającym zamieszkanie,
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający
tymczasowe zameldowanie.

- dojazdy do miejsca nauki :
- zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie na rok szkolny 2018/2019 ze szkoły
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej,
- kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na
podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których
mowa w art.127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub
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w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej
- zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za
okres od 01.01.2017-31.12.2017
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do
wglądu),
- zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz okresie udzielenia urlopu
wychowawczego (oryginał),
- kopia wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu),
- kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów
oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania
alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o
wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w
przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub
ugodzie przed mediatorem;
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości
wyegzekwowanych alimentów w 2017 roku bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w
2017 roku,
- zaświadczenie właściwego organy gminy lub nakaz płatniczy za 2017 rok o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku
oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu
notarialnego),
- kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu),
- kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną po roku kalendarzowym 2017 (oryginał do
wglądu),
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu,
potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w
2017 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je
zasądzającym,
- inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i
członków jej rodziny.
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Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2017 przez
wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
- decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym osiągnięty został dochód,
- zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
- kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne a
także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi
w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2017 roku i po 2017 roku przez wnioskodawcę
oraz członków jego rodziny.
- kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał
do wglądu),
- dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika
składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2017 rok),
- kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do
wglądu).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje:
- z tytułu urodzenia żywego dziecka;
- matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
- w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
- jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;
- jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do dnia porodu.
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Wymagane dokumenty:
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
- zaświadczenia lub oświadczenia o składkach zdrowotnych wszystkich pełnoletnich
członków rodziny,
- zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (nie dotyczy osób
będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły
dziecko),
- zaświadczenie wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej
dokumentacji zagranicznej (w przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza
granicami kraju).

Zasiłek pielęgnacyjny

Na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie
niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji,

- przysługuje:
- niezależnie od wysokości dochodu;
- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

- nie przysługuje:
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- osobie uprawnionej dodatku pielęgnacyjnego np. z ZUS;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o
zasiłek pielęgnacyjny;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek
dziecka,

w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie;
- orzeczenie o niepełnosprawności;
- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania
niepełnosprawności;
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne

Z tytułu nie podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej niezależnie
od wysokości dochodu w okresie od 01.01.2018 w kwocie 1477,00 zł miesięcznie. ( kwota
świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegała corocznej waloryzacji).

- przysługuje:
- matce lub ojcu;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
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- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, o ile spełnione są łącznie następujące
warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nieżywą, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 lub legitymują się orzeczeniem 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 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

- nie przysługuje jeżeli:

1) 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
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego
lub zasiłku dla opiekuna.
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2) osoba wymagająca opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, 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 podmiotu 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 wcześniejszej emerytury;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- na osobę wymagającą inna osoba rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Art. 16a. 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082
oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) 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
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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.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie, jeżeli łączny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

- nie przysługuje, jeżeli:

1) 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
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego
lub zasiłku dla opiekuna
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 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 podmiotu 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 wcześniejszej emerytury,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
(wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
- 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 dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
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Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa powyżej, uważa się dochód
następujących członków rodziny :
- w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

– osoby wymagającej opieki,

– rodziców osoby wymagającej opieki,

– małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

– osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

– pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25.
roku życia (do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego
własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem
wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz)
- w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

- osoby wymagającej opieki,

- małżonka osoby wymagającej opieki,

- osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
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- pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci w wieku do ukończenia 25.
roku życia (do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko)

Wymagane dokumenty

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu w tym odpowiednio:

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest
określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

- oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy,

- umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w
dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
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- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości
niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed
mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę
miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
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- karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i
769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w
niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo
oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do
rozporządzenia;
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.
- osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
- studenci,
- rolnicy,
- osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o
dzieło),

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz.
463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
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ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na
okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia
studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie
wizy jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2015 r. poz. 114, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może złożyć:
- matka lub ojciec dziecka;
- opiekun faktyczny 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;
- rodzina zastępcza, 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- do ukończenia 10. roku życia;
- osoba, 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.

Wymagane dokumenty
- prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie
sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia
rodzicielskiego;
- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
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Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Dębowa 11

Godziny funkcjonowania ośrodka:
w poniedziałki od 7.00 do 17.00
we wtorki
od 7.00 do 15.00
w środy
od 7.00 do 15.00
w czwartki
od 7.00 do 15.00
w piątki
od 7.00 do 15.00

tel. 77 4622095 wew. 29

e.nowak@ops.zawadzkie.pl

j_gluck@ops.zawadzkie.pl
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