
Metoda pomocowo-opiekuńcza – najlepiej definiuje ją ustawa o pomocy społecznej, służy 
zaspokajaniu ze środków publicznych niezbędnych potrzeb osób, które same nie są w stanie zaspokoić 
ich własnymi siłami (własnymi środkami materialnymi lub pracą). 
 
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) 

Art. 2  
1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 
Art. 3 
1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 
 
Metoda ta ma charakter subsydiarny. Cechuje ją indywidualizacja związana z samym procesem 
udzielania pomocy (wykorzystuje się instrument w postaci wywiadu środowiskowego, który służy 
dostosowaniu pomocy do indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy). Rodzaj, forma i rozmiar 
świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, dlatego 
pomoc jest realizowana zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. 
Zabezpieczenie społeczne realizowane metodą pomocowo-opiekuńczą stawia na aktywizację 
świadczeniobiorców, ich integrację ze środowiskiem oraz życiowe usamodzielnienie. 
 
Zasady:  
a) system pomocy społecznej obejmuje całą ludność, wszystkich którzy znajdą się w potrzebie, 

niezależnie od ich aktywności zawodowej na zasadzie obywatelstwa lub domicylu, 
b) potrzeba bywa określana w ustawie przez wskazanie poziomu dochodu, który nie może być 

przekroczony (tzw. kryterium dochodowe), 
c) świadczenia przyznaje się ze środków publicznych; pomoc społeczna jest realizowana na poziomie 

gminnym (zasada pomocniczości),  
d) świadczenia są z reguły jednolite, ustalane kwotowo, na poziomie zapewniającym zabezpieczenie 

minimum egzystencji, 
e) wysokość świadczenia jest ustalona w ustawie albo przez organ udzielający pomocy i dokonujący 

oceny potrzeb; decyzja organu ma charakter uznaniowy, jednak każda decyzja musi zawierać 
uzasadnienie, podstawę prawną i faktyczną, 

f) świadczenia z reguły nie mają charakteru roszczeniowego,  
g) systemy pomocy społecznej są administrowane przez organy publiczne, przeważnie lokalne; brak 

jest centralnej wyspecjalizowanej instytucji. 
 
Pomoc społeczna może być rozumiana w trzech kontekstach: 
1) jako część systemu prawa zabezpieczenia społecznego, 
2) jako metoda realizacji zabezpieczenia społecznego, 
3) jako obszar regulacji sprowadzający się do konkretnych aktów prawnych (np. wyżej cytowana 

ustawa o pomocy społecznej). 
Ustawa o pomocy społecznej określa: 

− zadania w zakresie pomocy społecznej; 

− rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 

− organizację pomocy społecznej; 

− zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 



 
Pomoc społeczna (w trzecim ujęciu) jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie 
poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Dotyka osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. 
Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, pomagając przy usamodzielnieniu się oraz 
integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna jest udzielana w formie finansowej, rzeczowej oraz w 
formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich 
dochodach oraz pozbawione dochodu.  
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 
zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 
Zasady udzielania pomocy społecznej 
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, 
przysługuje: 
1)  osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2)  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

a)  na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub 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, 138 i 771), lub w związku z 
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
b)  w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych 
lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku 
celowego; 

3)  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900 oraz 
z 2018 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz 
zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach. 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie 
przekraczają ustalonych kryteriów dochodowych (definicja dochodu, tj. co zalicza się jako dochód, 
znajduje się w ustawie). 
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 
a) osoby zainteresowanej, 
b) jej przedstawiciela ustawowego, 
c) innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
d) Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu. 

 



Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 
świadczenie, a w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca 
zameldowania tej osoby na pobyt stały. 
 
Co do zasady przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej 
(udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w 
zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia 
w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie 
wymaga wydania decyzji administracyjnej). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy 
wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres 
miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, 
świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty 
przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. 
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich 
celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia 
własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo 
przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. 
 
Na beneficjentów pomocy społecznej ustawa nakłada obowiązek informacyjny. Osoby i rodziny 
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, 
który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która 
wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. 
 
Świadczeniami z pomocy społecznej są: 
1)  świadczenia pieniężne: 

a)  zasiłek stały, 
b)  zasiłek okresowy, 
c)  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
d)  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
e)  (uchylona) 
f)  pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
g)  świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
h)  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 

2)  świadczenia niepieniężne: 
a)  praca socjalna, 
b)  bilet kredytowany, 
c)  składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
d)  składki na ubezpieczenia społeczne, 
e)  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
f)  sprawienie pogrzebu, 
g)  poradnictwo specjalistyczne, 
h)  interwencja kryzysowa, 
i)  schronienie, 
j)  posiłek, 
k)  niezbędne ubranie, 
l)  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach 
pomocy, 



m)  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 
n)  mieszkanie chronione, 
o)  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 
p)  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej 
dla osób usamodzielnianych. 
 

Świadczenia z pomocy społecznej o charakterze pieniężnym można pogrupować na: 
I. świadczenia obligatoryjne 

− zasiłek stały, 

− zasiłek okresowy, 
II. świadczenia fakultatywne 

− zasiłek celowy, 

− specjalny zasiłek celowy, 

− zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku, lub 
wydatków na pomoc rzeczową. 

 
Zasiłek stały jest świadczeniem zastępującym dochody i adresowany jest do osób, które za względu na 
wiek lub stan zdrowia nie mogą zapewnić sobie dochodu przez prace zarobkową. Zasiłek ten bywa 
świadczeniem obligatoryjnym, czyli po spełnieniu przesłanek (ogólnych praz z art. 37 ustawy) organ nie 
może odmówić jego przyznania. Przyznanie zasiłku stałego powoduje utratę statusu osoby 
bezrobotnej. Za osoby pobierające omawiane świadczenie ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne. 
Zasiłek stały przysługuje: 
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej; 

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 
604 zł  miesięcznie, a od dnia 1 października 2018 r. - niż 701 zł miesięcznie; 

2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a 
dochodem na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla 
opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje 
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za 
osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem 
oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego. 
Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku 
okresowego. 
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego. Mimo ustawowego wskazania przesłanek, organ dysponuje 



tutaj znaczną swoboda oceny sytuacji osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Posłużenie się 
sformułowaniem „w szczególności” jednoznacznie wskazuje na swobodę decyzyjną organu. 
Omawiane świadczenie przyznaje się: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 
Zasiłek okresowy ustala się: 

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku 
nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 
dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: 
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 
W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek 
okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji 
przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została 
zatrudniona.  
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie 
okoliczności sprawy. 
Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. 
Zasiłek okresowy na zasadach zwrotu 
Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie 
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości 
kwoty zasiłku. 
 
Zasiłek celowy 
Ustawa o pomocy społecznej przewiduje kilka rodzajów zasiłków przeznaczonych na konkretny cel. Jest 
to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w 
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu. Pod pojęciem niezbędnej potrzeby bytowej należy rozumieć potrzebę 
usprawiedliwioną ze względu na zachowanie życia, zdrowia, a także pełnienia ról społecznych 
możliwości zarobkowani i pełnienia funkcji członka rodziny. Świadczenie to ma charakter pomocy 
doraźnej 
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń 
zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na 
świadczenia zdrowotne. 
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. 
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. 
Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym 
osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 
losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 
zwrotowi. 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może 
nie podlegać zwrotowi. 



Specjalny zasiłek celowy 
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o 
dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega 
zwrotowi. 
Zasiłek celowy na zasadach zwrotu 
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o 
dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości 
kwoty zasiłku. 
 
Świadczenia rodzinne  
W znaczeniu szerokim świadczeni rodzinne to ogół świadczeń mających na celu wsparcie rodziny lub 
jej poszczególnych członków w realizacji ich obowiązków związanych z zapewnieniem członkom 
rodziny opieki oraz środków utrzymania, a w przypadku dzieci również wychowania. 
 
W znaczeniu formalnym świadczeniami rodzinnymi są świadczenia, które zostały tak nazwane przez 
ustawodawcę i wymienione w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).  W tym ujęciu 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); 

− rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka, 

− szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy, 

− w związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga, 

− wypłaty są ze środków własnych gminy; 
4)  świadczenia wypłacane przez gminy (na podstawie art. 22b); 

− rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może 
w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na 
rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1-3, 4 i 5 ustawy, 

− szczegółowe zasady przyznawania tych świadczeń oraz ich wysokość określa uchwała,  

− wypłaty są ze środków własnych gminy; 
5)  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
6)  świadczenie rodzicielskie. 
Nie mają one jednolitego charakteru, mogą być systematyzowane w oparciu o różne kryteria: 

− charakter jednorazowy (np. zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)/ charakter okresowy (np. 
zasiłek rodzinny), 

− samodzielne (np. świadczenie pielęgnacyjne)/jako uzupełnienie świadczenia głównego (np. dodatki 
do zasiłku rodzinnego), 

− zastępujące dochód (np. świadczenie rodzicielskie)/wspierające określony cel (np. zasiłek 
pielęgnacyjny). 

Świadczenia rodzinne są obecnie odrębną od ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej grupą 
świadczeń realizowaną metoda zaopatrzeniową. Cechy metody zaopatrzeniowej to finansowanie 
świadczeń ze środków publicznych oraz zapewnienie jednolitych i równych świadczeń dla wszystkich 
świadczeniobiorców. Świadczenia są zwykle niewysokie i mają zapewnić zaspokojenie jedynie 
podstawowych potrzeb, ich uzupełnieniem mają być dochody z innych źródeł. Świadczenia 
zaopatrzeniowe mają charakter roszczeniowy i są przyznawane bez związku z pracą ze względu na 
potrzeby lub zasługi. 



Ogólnymi warunkami nabycia prawa do świadczeń rodzinnych podobnie jak w pomocy społecznej są 
zamieszkiwanie na terytorium RP, posiadanie obywatelstwa polskiego lub bycie cudzoziemcem 
wymienionym w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
Świadczenia rodzinne przysługują: 
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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094), 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. 
 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 14 ustaw jest to osoba 

faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o 
przysposobienie dziecka); 

3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca 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 do ukończenia przez dziecko: 
 - 18 roku życia lub 
 - 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 znacznym stopniu niepełnosprawności. 



 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 
zastępczej; 
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz 
dziecka od jego rodzica, 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; 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej. 
 
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.  
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. 
 
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego   
z tytułu: 
1. urodzenia dziecka; 

dodatek ten: 

− przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także faktycznemu dziecka 
w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany 
rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka; 

− jest wypłacany  jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł, w przypadku wystąpienia o 
przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas 
jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko; 

− przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 
wystawionym przez położną. 

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
dodatek ten:  

− 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; 

− przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod 
jej opieką; 



− przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka przysługuje pojedynczo; 

− nie przysługuje jeżeli rodzic lub opiekun: 
1)  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku 
pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 
2)  podjął 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; 
5)  korzysta ze świadczenia rodzicielskiego ; 

3. samotnego wychowywania dziecka; 
dodatek ten: 

− 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; 
a także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją; 

− 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; 

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 
dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione 
do zasiłku rodzinnego; 

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 
dodatek ten:  

− 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. 

− Wypłacany jest 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; 

6. rozpoczęcia roku szkolnego; 
dodatek ten:  

− 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; 

− przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne 

− przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania 
przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko; 

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



dodatek ten: 

− 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 130 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; 

− 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 przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 
Początkowo było to świadczenie niezależne od dochodu , jego wprowadzenie uzasadniano ogólnie 
względami społecznymi i demograficznymi. Obecnie świadczenie to przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Kwota kryterium dochodowego podlega 
weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od 
podatku dochodowego. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie 
prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o 
pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. 
 
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 podstawi 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. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 
dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką 
albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony 
po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 
 
Świadczenie rodzicielskie  



Świadczenie jest niezależne od dochodu i ma stanowić pomoc dla osób, które sprawują osobistą opiekę 
nad dzieckiem, a nie są uprawnione do świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem na podstawie innych 
przepisów. Wypłacane jest w kocie 1000,00 zł miesięcznie. 
Omawiane świadczenie przysługuje: 
1) matce albo ojcu dziecka w przypadku 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, śmierci matki 
dziecka, porzucenia dziecka przez matkę; 

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 przez okres: 
− 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 
− 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga 

dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 
− 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga 

dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 
− 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia 

czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 
− 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 
Osoba uprawniona ma prawo tyko do jednego świadczenia rodzicielskiego. Nie ma znaczenia liczba 
dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Ponadto uprawniony może uzyskać jedno świadczenie 
rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki lub ojca lub osoby, która 
przysposobiła dziecko; 

3) jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które 
uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym 
dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, 
o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów; 

5) osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego 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. 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 
1. świadczenia rodzicielskiego lub 
2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub 
3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 
4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, lub 
5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 
-  przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną. 
 
Świadczenie wychowawcze 
Reguluje je ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.), która wprowadziła program „Rodzina 500 plus” . 
Świadczenie to jest kierowane do rodzin mających na utrzymaniu i wychowaniu dzieci, dotyczy to 
zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka.  
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 
dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 
Kryteria przysługiwania świadczenia to obywatelstwo i domicyl, tj. prawo do świadczenia 
wychowawczego 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 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, 771 
i 1669), 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 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 wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, przy 
czym na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 
zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na 
pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 
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 nie przysługuje, jeżeli: 
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 

zastępczej; 
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej. 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej 
dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 
1) drugie 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 jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie 

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną 

w porównywalnych i powtarzających się okresach. 
 

 

 

Podstawy opracowania: 

− ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 
ze zm.), 

− ustawia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2220 ze zm.), 

− ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.), 

− Meritum pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, red. I. Sierpowska, Warszawa 2016, 

− https://www.gov.pl/web/rodzina. 


