
Prawo do świadczeń o charakterze socjalnym dla cudzoziemców uwagi ogólne 

W systemie prawnym obowiązującym na terenie RP jest szereg uregulowań prawnych nadających 

uprawnienia do świadczeń o charakterze socjalnym cudzoziemcom. Regulacje te są mocno 

zróżnicowane, a prawo do świadczeń uzależnione jest od spełniania szeregu przesłanek. 

Najważniejszym rozróżnieniem, o którym nie sposób nie wspomnieć jest okoliczność czy 

cudzoziemiec podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czy też nie. 

Osoby, które mieszkają i wykonują pracę w jednym państwie korzystają z ochrony w zakresie 
zabezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych przepisów tego państwa. Przepisy te 
regulują ich prawa i obowiązki w odniesieniu do obciążeń jak i korzyści w ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa, w którym mieszkają. Kiedy osoby te wyjeżdżają za granicę, 
gwarancję ochrony mogą uzyskać dzięki aktom prawa międzynarodowego w zakresie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
  
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo 
wewnętrzne danego państwa, chroniąc interesy osób przemieszczających się w celu podejmowania 
zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw. 
  
W ramach Unii Europejskiej koordynację systemów zabezpieczenia społecznego zapewniają przepisy 
w randze rozporządzeń Rady i Parlamentu, a w stosunkach z innymi państwami - ratyfikowane 
umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym.  
 
Przepisy o koordynacji mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
zawierają reguły, dzięki którym osoby podejmujące pracę w kilku państwach członkowskich, unikają 
negatywnych następstw podlegania różnym systemom zabezpieczenia społecznego,  zapewniając 
przy tym równe traktowanie każdego obywatela Unii. Reguły te wskazują, któremu państwu podlega 
osoba pracująca lub prowadząca działalność za granicą.  Gwarantują, że świadczenia nabyte w 
jednym państwie będą wypłacane, także jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa.  
 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest oparta na czterech generalnych zasadach: 
1) równego traktowania – zasada ta zabezpiecza osoby przemieszczające się przed jakąkolwiek 
dyskryminacją, bezpośrednią lub pośrednią, przy stosowaniu przepisów z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, 
  
2) jedności stosowanego ustawodawstwa – zasada ta zabezpiecza przed sytuacją, w której osoba 
wykonująca pracę w jednym lub kilku państwach nie jest objęta zabezpieczeniem społecznym w 
żadnym z nich lub jest nim objęta w kilku państwach jednocześnie, 
  
3) zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania – zasada ta zapewnia, że świadczenia 
przyznane w jednym z państw członkowskich UE są przekazywane osobie uprawnionej niezależnie od 
jej miejsca zamieszkania, 
  
4) sumowania okresów ubezpieczenia – zasada ta umożliwia uwzględnianie okresów ubezpieczenia 
 lub innych równorzędnych okresów przebytych w kilku państwach członkowskich UE przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. 
Zasady te obowiązują w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii oraz w Szwajcarii. 
 
 



Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia 
społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Umowy te poprawiają 
sytuację świadczeniobiorców w zakresie możliwości nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, gdyż gwarantują ochronę ubezpieczeniową wszystkim osobom objętym zakresem 
podmiotowym danej umowy. Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym powodują, że 
podejmowanie przez polskich obywateli pracy w państwach związanych z Polską taką umową zawsze 
pozytywnie skutkuje w zakresie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. 
Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym oparte są na 
międzynarodowych standardach w zakresie zawierania tego typu umów, tj.: podstawowych zasadach 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli: 

 zasadzie równego traktowania, 
 zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa, 
 zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, 
 zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń). 

 
Zakres przedmiotowy umów może być zróżnicowany. Zazwyczaj obejmuje on: świadczenia z tytułu 
starości (emerytury), świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkie), świadczenia z 
tytułu śmierci żywiciela rodziny, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
świadczenia chorobowe (zasiłki chorobowe); a jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, także świadczenia 
zdrowotne, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu bezrobocia. 
 
Wiążące Polskę umowy międzynarodowe z zakresu zabezpieczenia społecznego*: 
 

Państwo  Dokumenty 
Data 

podpisania       

Data wejścia 

w życie  

Data i miejsce 

publikacji 

JUGOSŁAWIA 

  

Obecnie dotyczy: 

Czarnogóry, 

Serbii, 

Bośni i 

Hercegowiny  

Umowa 

  

Porozumienie 

do umowy 

16.01.1958 r. 01.01.1959 r. 
Dz.U. z 1959 r. nr 19, 

poz.114  

 MACEDONIA 

Umowa 

 

Porozumienie 

do umowy 

06.04.2006 r. 01.07.2007 r. 

Dz.U. z  2007 r., 

nr 229, poz. 1686;  

nr 218, poz. 1619 

 KANADA 

Umowa 

Porozumienie 

do umowy 

02.04.2008 r. 01.10.2009 r. 

Dz.U. z  2009 r., 

nr 133, poz. 1095, 1097 

  

STANY 

ZJEDNOCZONE 

AMERYKI 

Umowa 

Porozumienie 

do umowy 

02.04.2008 r. 01.03.2009 r. 
Dz.U. z  2009 r., 

nr 46, poz. 374,376 

KOREA PŁD. 

Umowa 

Porozumienie 

do umowy 

25.02.2009 r. 01.03.2010 r. 
Dz.U. z  2010 r., 

nr 35, poz. 192,194 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Umowa%20z%20b%20Jugoslawia.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Porozumienie%20do%20umow%20z%20b%20Jugoslawia.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Porozumienie%20do%20umow%20z%20b%20Jugoslawia.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/MacedoniaUmowa_27-02-09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/Macedonia_Porozum_27-02-09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/Macedonia_Porozum_27-02-09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/umowa_Kanada_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/porozumienie%20do%20umowy%20z%20Kanada_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/porozumienie%20do%20umowy%20z%20Kanada_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/umowa%20USA_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/Porozumienie%20do%20umowy%20z%20USA_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/Umowy%20miedzynarodowe%20o%20zabezpieczeniu%20spolecznym/Porozumienie%20do%20umowy%20z%20USA_13_08.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/korea_umowa_120309.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/porozumienie_korea_120309.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/porozumienie_korea_120309.pdf


AUSTRALIA 

Umowa 

Porozumienie 

do umowy 

 07.10.2009 r. 01.10.2010 r. 
Dz.U. z  22.09.2010 r., 

nr 172, poz. 1160,1162 

UKRAINA 

Umowa 

Porozumienie 

do umowy 

18.05.2012 r. 01.01.2014 r. 
Dz.U. z  25.11.2013 r.,  

poz. 1373, 1375 

MOŁDAWIA 

Umowa 

Porozumieniedo 

umowy 

 09.09.2013 r. 01.12.2014 r 
Dz.U z 27.10.2014 r., 

poz. 1460, 1462 

QUEBEC 

(prowincja 

Kanady) 

Porozumienie 

Porozumienie 

Administracyjne 

do Umowy 

3.06.2015 1.09.2018 r. 
Dz. U. poz. 1511, 

Dz. U poz. 1513. 

IZRAEL 

Umowa 

Porozumienie 

do Umowy 

22.11.2016 r. 

  

Proces 

ratyfikacji 

jeszcze nie 

zakończył się 

po Stronie 

izraelskiej, nie 

można zatem 

określić, kiedy 

Umowa 

wejdzie w 

życie. 

  

 
  

 https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/umowy-miedzynarodowe-
o-zabezpieczeniu-spolecznym/ 

 

Świadczenia wychowawcze – Program rodzina 500 plus 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom:  

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

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o 

zabezpieczeniu społecznym,  

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 

1543), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami 

rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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,  

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/umowy%20zabezpieczenie%20spoleczne/Umowa_8.10.09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/umowy%20zabezpieczenie%20spoleczne/Porozumienie%20Administracyjne_8.10.09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/umowy%20zabezpieczenie%20spoleczne/Porozumienie%20Administracyjne_8.10.09.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/UMOWA.pl.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/POROZUMIENIE.pl.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/POROZUMIENIE.pl.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Umowa_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Porozumienie_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/Porozumienie_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie%20Admin._PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie%20Admin._PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie%20Admin._PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/UMOWA_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie%20Admin_PL.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/umowy%20dwustronne/Porozumienie%20Admin_PL.pdf


e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: – zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów 

pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres 

nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni – jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Cudzoziemcy wskazani w podpunktach c-e do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego muszą dołączyć kserokopię karty pobytu, potwierdzającą spełnianie wymienionych 

przesłanek. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W 

przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia 

wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez 

liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni 

kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego 

przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku gdy dziecko, 

zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, 

żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się 

okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy 

kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne -  

kwoty 1 200,00 zł. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć w urzędzie gminy/miasta 

właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia fakt zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy. Częstą praktyką samorządów jest powierzenie realizacji tego zadania 

ośrodkom pomocy społecznej. 



Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy obejmujący okres od 1 października danego 

roku do 30 września roku kolejnego. Podstawą ustalenia prawa do świadczenia jest dochód z roku 

poprzedzającego rozpoczęcie okresu zasiłkowego z uwzględnieniem zmian w trakcie i po upływie 

tego roku. Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia każdego roku, a drogą 

elektroniczną od 1 lipca każdego roku.  

Przykład: 

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/19 jest co do zasady 

dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2017 r. W przypadku, gdy któryś z członków rodziny 

utracił źródło dochodu z roku 2017, lub uzyska nowe źródło dochodu, zmiany te zostaną 

uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczenia. 

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują  

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia rodzinne przysługują 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 

60, 858 i 1543), 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 6 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  

– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie 

pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni  

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem 

cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, 



chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, 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. 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy/miasta 

właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia fakt zameldowania na 

pobyt stały lub czasowy. Częstą praktyką samorządów jest powierzenie realizacji tego zadania 

ośrodkom pomocy społecznej. 

Świadczeniami rodzinnymi są:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne;  

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;  

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;  

5) świadczenie rodzicielskie. 

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  

Przysługuje:  

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

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie która rozpoczęła procedurę adopcyjną);  

3) osobie uczącej się w rozumieniu ustawy (pełnoletniej osobie niepozostającej na utrzymaniu 

rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów).  

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o 

znacznym stopniu niepełnosprawności - kwoty 764 zł. Dochód ustala się analogicznie jak w przypadku 

świadczenia wychowawczego. 

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą do świadczeń, zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”, tj 

w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia przez rodzinę kryterium dochodowego. 

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 w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się (pełnoletniej osobie niepozostającej na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów) w szkole lub w 

szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.  

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:  

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;  

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;  

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.  

Istotnym ograniczeniem w dostępie do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego jest regulacja, 

zgodnie z którą świadczenia te nie przysługują, 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:  

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,  

b) ojciec dziecka jest nieznany,  

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

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

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,  

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

w porównywalnych i powtarzających się okresach;  

  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

1) urodzenia dziecka;  

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;   

3) samotnego wychowywania dziecka; 

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;  

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;  

6) rozpoczęcia roku szkolnego;  

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Dodatki mają charakter akcesoryjny, co oznacza, że prawo do nich nabywają wyłącznie osoby 

uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.  

Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko 



pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. 

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta 

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

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje 

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko 

pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak 

niż przez okres:  

1) 24 miesięcy kalendarzowych;  

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym 

podczas jednego porodu;  

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających 

pod jej opieką.  

Dodatek nie przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli:  

1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy 

przez okres krótszy niż 6 miesięcy;  

2) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie 

osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;  

3) dziecko zostało umieszczone 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, oraz w innych przypadkach 

zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;  

4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; 6) korzysta ze świadczenia 

rodzicielskiego.  

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 

okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko 

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie 

zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, 

ponieważ:  

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;  

2) ojciec dziecka jest nieznany;  

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

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (patrz wyżej), jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się 

nie żyją.  

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na 

wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 



orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na 

dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.  

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w 

wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.  

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie 

zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:  

1) do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;  

2) powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:  

1) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;  

2) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.  

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie 

wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również 

na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w 

związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 

100,00 zł na dziecko. Wniosek o jego wypłatę składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w 

którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.  

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

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie 

uczącej się:  

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 – w wysokości 113 zł 

miesięcznie na dziecko 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 – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.  

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

następnego roku kalendarzowego.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na 

jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 



1922,00 zł. Dochód ustala się analogicznie jak w przypadku zasiłku rodzinnego i świadczenia 

wychowawczego.  

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się 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 

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

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:  

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej;  

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego 

rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, chyba że:  

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,  

b) ojciec dziecka jest nieznany,  

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

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie 

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,  

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

w porównywalnych i powtarzających się okresach.  

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do porodu.  

Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

1) niepełnosprawnemu dziecku;  

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności;  

3) osobie, która ukończyła 75 lat.  

4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21. roku życia.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 miesięcznie.  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów 



zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

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

lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) ciąży obowiązek 

alimentacyjny (krewni w linii prostej oraz rodzeństwo), 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 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, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 

rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.   

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie nie 

przysługuje jeżeli 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.  

Świadczenie pielęgnacyjne 

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

1) matce albo ojcu,  

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,  

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób 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 znacznym stopniu 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. 

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała:  

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub  



2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1477,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia 

pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.  

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli 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.  

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:  

1) matce albo ojcu dziecka,  

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 ojcu dziecka w przypadku:  

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co 

najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;  

2) śmierci matki dziecka;  

3) porzucenia dziecka przez matkę.  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:  

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;  

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga 

dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;  

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga 

dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;  

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;  

5) 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:  

1) porodu   

2) 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  

3) 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. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje co do zasady w wysokości 1000,00 zł miesięcznie 

kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje (wyjątki dotyczą osób uprawnionych do zasiłku dla 

bezrobotnych).  

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli osobom ubiegającym się o świadczenie 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. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres 

świadczeniowy obejmujący okres od 1 listopada danego roku do 31 października roku kolejnego. 

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia jest dochód z roku poprzedzającego rozpoczęcie okresu 

zasiłkowego z uwzględnieniem zmian w trakcie i po upływie tego roku. Wnioski na nowy okres 

zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia każdego roku, a drogą elektroniczną od 1 lipca każdego roku.  

Wnioski można składać przez cały rok.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom jeżeli: 

a) wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,  

b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa powyżej jeżeli 

zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 

roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku 

życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 



Dochód ustalany jest analogicznie jak w przypadku świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych z tą 

różnicą, iż przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie 

wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w urzędzie 

gminy/miasta właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia fakt 

zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Częstą praktyką samorządów jest powierzenie realizacji 

tego zadania ośrodkom pomocy społecznej. 

Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy obejmujący okres od 1 października danego 

roku do 30 września roku kolejnego. Podstawą ustalenia prawa do świadczenia jest dochód z roku 

poprzedzającego rozpoczęcie okresu zasiłkowego z uwzględnieniem zmian w trakcie i po upływie 

tego roku. Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia każdego roku, a drogą 

elektroniczną od 1 lipca każdego roku.  

Świadczenie dobry start 

Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemcom:  

a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,  

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o 

zabezpieczeniu społecznym,  

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), 

jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami 

rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów 

pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres 

nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni  

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 



okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

Świadczenie dobry start przysługuje:  

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;  

2) osobom uczącym się – raz w roku.  

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:  

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;  

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:  

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;  

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku 

dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie 

dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok 

życia.  

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry 

start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez 

osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum 

pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się 

albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- -

terapeutycznej. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 

danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą 

elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 


