
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje 

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także 

osobie uczącej się (art. 15 ustawy): 

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej - w przypadku dziecka lub osoby uczącej 

się - legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności albo 

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły - w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 

odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. 

 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do 

czerwca następnego roku kalendarzowego). 

 

W przypadku wystąpienia: 

1) zmian w liczbie członków rodziny, 

2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy) związanego z: 

− zakończeniem urlopu wychowawczego, 

− uzyskaniem  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

− uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

− uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym,  

− rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z 

dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

− uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

− uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

− uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

− uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018    Prawo o szkolnictwie wyższym,  

− wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem 

wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez 

dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) innych niż wymienione w pkt 1 i 2 zmian mających wpływ na prawo do świadczeń 

rodzinnych, w tym na wysokość otrzymanych świadczeń, osoba jest obowiązana do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia 

rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy). 
 


