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Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,

świadczenia rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

osobie uczącej się,

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do
ukończenia przez dziecko:

18 roku życia,

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

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę" w  przypadku  przekroczenia  kwoty uprawniającej daną rodzinę do
zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wysokości zasiłków rodzinnych wynosi:
95 zł.  – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124 zł. – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135 zł. – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo1.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł.2.
miesięcznie



Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł. miesięcznie3.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł. miesięcznie (do4.
5-tego roku życia dziecka), 110 zł. miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia)

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. jednorazowo5.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł.6.
w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, miesięcznie
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” - wynosi 1000 zł.

Zapomoga ta przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę
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 opieką, nie
później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży
pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

matce albo ojcu dziecka;1.

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w2.
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w  wieku  do 3.
ukończenia  7.  roku  życia,  a  w   przypadku   dziecka,   wobec   którego   podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

osobie,   która   przysposobiła   dziecko,   w   przypadku    objęcia    opieką    dziecka    w    wieku do ukończenia 7.4.
roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do
ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ww. osobom jeżeli nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od
rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego
mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego
(jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w
wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71
tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to
samo dziecko, zarówno świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu



macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

niepełnosprawnemu dziecku,1.

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu2.
niepełnosprawności,

osobie, która ukończyła 75 lat.3.

Zasiłek przysługuje także 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.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:
od 01.11.2019 - wynosi 215,84 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom  jezeli  nie podejmują zatrudnienia  lub
innej pracy zarobkowej lub  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 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 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

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

matce albo ojcu,1.

opiekunowi faktycznemu dziecka,2.

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i3.
systemie pieczy zastępczej,

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży4.
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.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne,
w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się1.
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym2.
stopniu niepełnosprawności;

nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani też osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z3.
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym



stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub1.

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

Od dnia 1 stycznia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2 458,00 zł miesięcznie.

Wzory druków do pobrania zostały udostępnione na końcu strony.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych
świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 76 722 18 37 lub 76 722 18 38).

Pobrać druki wniosków oraz uzyskać wszelkie informacje można również osobiście. Punkt Obsługi
Interesantów mieści się w siedzibie MOPS przy ul. Poselskiej 13 (parter).

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA
KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada do dnia 31
października następnego roku kalendarzowego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia (forma tradycyjna-papierowa), natomiast od 1
lipca można składać wnioski drogą elektroniczną na stronie portalu Empatia lub ePUAP

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w terminie:
do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 30.11,
1.09 - 31.10 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do 31.12,

1.11 - 31.12 ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń
rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego –
art. 24 ust. 3 ww. ustawy.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2
ust. 1, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki
do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku
polskim. Wnioski i załączniki do wniosków w języku polskim do pobrania na końcu strony.

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia
rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku
polskim, w tym celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników zostały
opublikowane pomocniczo tutaj: wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
https://epuap.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy


Pliki do pobrania

I. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

1. Wniosek o zasiłek rodzinny oraz o dodatki do zasiłkurodzinnego
23.06.2020 16:06
Data modyfikacji : 13.10.2021 09:21
12.76 MB

2. Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny oraz o dodatki dozasiłku rodzinnego
23.06.2020 16:09
Data modyfikacji : 26.06.2020 15:58
129.31 KB

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członkarodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającymokres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniupodatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadachokreślonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawyz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych
26.06.2020 14:49
Data modyfikacji : 26.06.2020 15:59
99.55 KB

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwarolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej whektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w rokukalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
26.06.2020 14:54
Data modyfikacji : 26.06.2020 15:59
77.44 KB

5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki zostałudzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniejsześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracybezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopuwychowawczego
26.06.2020 14:57
Data modyfikacji : 26.06.2020 15:59
79.58 KB

6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiemumieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wtym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
26.06.2020 14:58
Data modyfikacji : 26.06.2020 16:00
77.33 KB

7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowezameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
26.06.2020 15:01
Data modyfikacji : 26.06.2020 16:00
85.39 KB

II. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW.
BECIKOWE):

1. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia siędziecka (tzw. becikowe)
23.06.2020 16:30
Data modyfikacji : 13.10.2021 09:48
4.59 MB

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej

https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37849/Wniosekozasilekrodzinnyorazdodatkidozasilkurodzinnego.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37849/Wniosekozasilekrodzinnyorazdodatkidozasilkurodzinnego.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37850/Zalacznikdownioskuozasilekrodzinnyorazododatkidozasilkurodzinnego.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37850/Zalacznikdownioskuozasilekrodzinnyorazododatkidozasilkurodzinnego.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37894/Oswiadczeniewnioskodawcyodochodachswoichalboczlonkarodziny.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37897/OswiadczenieodochodachzgosprolnegoZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37897/OswiadczenieodochodachzgosprolnegoZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37897/OswiadczenieodochodachzgosprolnegoZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37897/OswiadczenieodochodachzgosprolnegoZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37899/OswiadczenieurlopwychowawczyZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37899/OswiadczenieurlopwychowawczyZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37899/OswiadczenieurlopwychowawczyZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37899/OswiadczenieurlopwychowawczyZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37899/OswiadczenieurlopwychowawczyZR.pdf
https://mops.bip.legnica.eu/download/166/37900/OswiadczenieinstytzapewncalodoboweutrzymanieZR.pdf
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IV. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
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6. Oświadczenie
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VI. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

1. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
23.06.2020 16:37
Data modyfikacji : 13.10.2021 09:53
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2. Opinia lekarza prowadzącego
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