
Okres 

obowiązywania 
Zasiłek rodzinny Kwota 

Miejsce 

opublikowania 

od 1 listopada 

2015 r. 

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 

życia 
89 zł 

(Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1238) 

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia 
118 zł 

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 

do ukończenia 24 roku życia 
129 zł 

Dodatki 

z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo) 1000 zł 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

(miesięcznie) 

400 zł 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

(miesięcznie) 

185 zł na dziecko, ale nie 

więcej niż 370 zł na 

wszystkie dzieci 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego (miesięcznie) 

250 zł na dziecko, ale nie 

więcej niż 500 zł na 

wszystkie dzieci 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej (miesięcznie) 

90 zł na trzecie i na 

następne dzieci uprawnione 

do zasiłku rodzinnego. 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 

5 roku życia (miesięcznie) 

80 zł 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 24 roku życia 

(miesięcznie) 

100 zł 

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania 

(miesięcznie) 

105 zł, gdy dziecko 

zamieszka w miejscowości, 

w której znajduje się szkoła 

 

63 zł, gdy dziecko dojeżdża 

do miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

(wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu) 
100,00 zł 

  

Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł 

 Świadczenie pielęgnacyjne 
1200 zł (do 31.12.2015 r.) 

1300 zł (od 01.01.2016 r.) 
 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł  

 Zasiłek dla opiekuna 520 zł  

 Jednorazowa zapomaga z tyt. urodzenia 1000 zł  

 Świadczenie rodzicielskie 1000 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria dochodowe: 

 
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł 

(w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

764 zł). 

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza - 1922 zł. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza 764 zł. 

 

Świadczenia przyznawane bez względu na dochód: 

a) zasiłek pielęgnacyjny; 

b) świadczenie pielęgnacyjne; 

c) zasiłek dla opiekuna; 

d) świadczenie rodzicielskie. 

 


