
Zasiłek rodzinny 
 

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje: 

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka; 

3. osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców  

w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową 

prawa do alimentów z ich strony. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje: 

1. obywatelom polskim, 

2. cudzoziemcom: 

a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 

społecznym, 

c. 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, 

d.  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 

lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 

podstawie wizy. 

e. 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, 

f. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

− na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.151  lub art. 151 b ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

− na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań 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. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

1) 18 roku życia lub 

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

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 6 ust. 1 ustawy). 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 



sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej 

niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a ustawy). 

 

Przez szkołę należy rozumieć szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową  oraz szkołę artystyczną, w 

której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy; 

 

Przez szkołę wyższą należy rozumieć uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz 

kolegium pracowników służb społecznych. 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim (art. 7 pkt 1 ustawy); 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, (tj. dom pomocy 

społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie 

pełne utrzymanie), albo w pieczy zastępczej (art. 7 pkt 2 ustawy); 

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 pkt 

3 ustawy); 

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko 

(art. 7 pkt 4 ustawy); 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na 

rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 

1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; 

2) ojciec dziecka jest nieznany; 

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie 

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (art. 7 pkt 5 

ustawy). 

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w 

porównywalnych i powtarzających się okresach; 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny za 

granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 7 pkt 6 ustawy). 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli na dziecko pobierany jest walutowy dodatek rodzinny przysługujący 

pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (art. 27 ust. 3 ustawy). 

 

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w art 5 ust. 1 i 2 ustawy, pomnożoną 

przez liczbę członków danej rodziny o 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 art. 5 ust. 3a (art. 

5 ust. 3 ustawy). 

 

Art. 5 ust. 3a stanowi - 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 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a 

kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

 

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w art 5 ust. 3 ustawy, stanowi suma 

przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: 

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo 

do tych zasiłków; 



2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ww. ustawy, 

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; 

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ww. ustawy, podzielonych 

przez 12. 

 

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona 

zgodnie z art. 5 ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują. 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych 

  
Kryterium dochodowe 

/w przeliczeniu na osobę/ 

Zasiłek rodzinny 

oraz dodatki 

674,00 zł 

764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

Wskazane powyżej kryteria dotyczą dochodu rodziny, który w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Przez dochód członka rodziny rozumie się 

przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, z zastrzeżeniem sytuacji utraty dochodu oraz uzyskania nowego dochodu zarówno w roku 

bazowym jak też po tym roku. 

 

Wysokość świadczeń rodzinnych 

Zasiłek rodzinny 

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 

 

 


