
Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
3. świadczenia opiekuocze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuoczy, 
4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 
5. świadczenie rodzicielskie 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (którego przyznanie uzależnione jest m. in od 
spełnienia kryterium dochodowego) może ubiegad się o następujące dodatki: 

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

Świadczenia rodzinne przysługują: 

1. obywatelom polskim; 
2. 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, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem 
obywateli paostw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium paostwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli paostw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli paostw 
trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 

 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 
lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 



- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n 
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z 
wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres 
nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 

 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 
151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badao naukowych lub prac 
rozwojowych, 

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach 

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim  oraz cudzoziemcom, 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 i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest 
przyznanie prawa do świadczeo. 

Ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. 

Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Realizacja 
świadczeo rodzinnych może byd także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do 
ośrodka pomocy społecznej. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych należy złożyd w urzędzie  
miasta/gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy np. w ośrodku pomocy społecznej, 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyd drogą 
online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej 
formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

https://empatia.mpips.gov.pl/


 
 
Prawo do świadczeo rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek                              
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuoczego ustala się na okres 
zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października 
następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeo rodzinnych. 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składad od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia 
także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeo następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeo następuje 
do dnia 31 grudnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 
danego roku, ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeo następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. 

 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący 
świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub 
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży 
wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek 
i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących 
dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 
 
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu 
członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeo 
rodzinnych, w tym na wysokośd otrzymywanych świadczeo wnioskodawca jest 
obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego 
świadczenia rodzinne. 

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią 
wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności 
związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może 
przeprowadzid wywiad. 


