
Komu przysługuje zasiłek rodzinny? 

Zasiłek rodzinny możesz otrzymać, jeśli jesteś rodzicem dziecka albo 

jego opiekunem prawnym. 

Zasiłek możesz otrzymać jeśli jesteś opiekunem faktycznym dziecka. 

Opiekun faktyczny to osoba, która złożyła do sądu wniosek o 

przysposobienie dziecka.  

Zasiłek możesz też otrzymać jeśli Twoi rodzice nie żyją albo rodzice 
muszą płacić Tobie alimenty ustalone przez sąd lub w drodze ugody 
sądowej.   

Zasiłek rodzinny możesz pobierać na dziecko do momentu, aż skończy 
ono 18 lat. 

Jeżeli Twoje dziecko skończyło 18 lat i nadal się uczy w szkole, możesz 
pobierać zasiłek do ukończenia przez dziecko 21 lat. 

Jeżeli Twoje dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności i się uczy lub studiuje zasiłek możesz 
pobierać do ukończenia przez dziecko 24 lat. 

Dochód.  

Zasiłek rodzinny otrzymasz jeśli dochód na jedną osobę w Twojej 

rodzinie nie przekracza odpowiednio: 

• 674,00 zł lub; 
• 764,00 zł  - jeżeli członkiem Twojej rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Jeżeli Twój dochód przekroczy nieznacznie tę kwotę przyznamy Ci 

mniejszy zasiłek.  

Miejsce zamieszkania. 

Aby otrzymać zasiłek rodzinny musisz mieszkać w Polsce. 

Wyjątkowo zasiłek rodzinny może przysługiwać osobie mieszkającej za 

granicą Polski, ale tylko gdy wynika to z międzynarodowych umów 

dwustronnych. 



Jeśli jesteś cudzoziemcem, w niektórych przypadkach również możesz 
otrzymać zasiłek rodzinny. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny? 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 

18. roku życia; 
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do 

ukończenia 24. roku życia. 

Wraz z zasiłkiem rodzinnym możesz otrzymać różne dodatki: 

• dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, 

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego, 

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,  

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, 

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania  

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, 

że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.  

Co powinieneś zrobić żeby otrzymać zasiłek rodzinny? 

Jeżeli chcesz otrzymać zasiłek rodzinny złóż wniosek. 

Kiedy i jak mogę złożyć wniosek? 

Wniosek możesz złożyć w każdym momencie. 

Wniosek możesz złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. 

Wnioski w formie papierowej: 

• prześlij pocztą na adres Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 

45-057 Opole, ul. Ozimska 19.  



• wrzuć do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się po wejściu do 

budynku przy ul. Ozimskiej 19, 

• przynieś osobiście do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy 

ul. Ozimskiej 19. 

Wnioski elektroniczne możesz przesłać poprzez platformę Emp@tia. 

Drogą elektroniczną możesz złożyć wniosek, jeśli masz podpis  
elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do zasiłku 

rodzinnego 

Dokumenty dotyczące dochodu. 

Ustalając wysokość dochodu na osobę w rodzinie badamy dochód 

rodziny od początku roku bazowego aż do daty rozpatrywania wniosku. 

Rok bazowy jest to rok poprzedzający rok, w którym rozpoczyna się 

okres świadczeniowy. 

W okresie świadczeniowym 2020/2021 czyli trwającym od 01.11.2020 r. 

do 31.10.2021 r. rokiem bazowym jest rok 2019. 

W nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 czyli trwającym od 

01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. rokiem bazowym jest rok 2020. 

Wysokość dochodów opodatkowanych z roku bazowego ustalana jest na 

podstawie informacji, które uzyskamy od urzędu skarbowego. 

Przy ustalaniu wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, 

bierze się dochód z roku bazowego oraz zmiany dochodów członków 

rodziny poczynając od 1 dnia roku bazowego do momentu rozpatrywania 

wniosku. 

Ty natomiast dołącz do wniosku oświadczenia o dochodach swoich albo 

członków rodziny osiągniętych w roku bazowym innych niż dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

(druk ZSR-05), jeżeli takie dochody miał. 

Na tym druku wypisane są te dochody, które powinieneś wykazać.  

Jednym z takich dochodów są otrzymane alimenty. 

W przypadku, gdy dziecko nie otrzymało alimentów w wysokości jaką 

ustalił lub zatwierdził sąd będziesz musiał dostarczyć odpowiedni 

dokument, który to potwierdzi.  



Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny płaci alimenty na rzecz osób spoza 

rodziny, dochód tej osoby pomniejsza się o płacone alimenty. Będziesz 

musiał dostarczyć odpowiedni dokument, który to potwierdzi. 

Dochodem nieopodatkowanym jest także dochód z gospodarstwa 

rolnego.  

Będziesz musiał dołączyć do wniosku oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego (druk ZSR-07). 

W przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę przedstaw 

umowę dzierżawy. 

Jeżeli od początku roku bazowego do dnia złożenia przez Ciebie 
wniosku nastąpiły zmiany w dochodach Twojej rodziny musisz to 
zaznaczyć we wniosku. Będziesz musiał także dostarczyć dodatkowe 
dokumenty o tym dochodzie. 

Ta zmiana to na przykład utrata pracy, uzyskanie nowej pracy, 
emerytury, renty i inne.  

Te zmiany w dochodach musisz także zgłosić jeśli nastąpiły  już po 

otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia. 

Jeżeli chcesz, abyśmy wyjaśnili Ci te kwestie skontaktuj się z nami pod 

numerem telefonu: 77 44 38 880 lub 77 44 38 881.  

 

Dokumenty przedstawiane przez cudzoziemców.  

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz:  
• kopię karty pobytu;  
• kopię decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Polski;  
• kopię dokumentu uprawniającego Cię do pobytu na terenie Polski  
i pracy.  

Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu. 

Dokumenty pozostałe. 

W przypadku, gdy Twoje dziecko ukończyło 18 rok życia niezbędne jest 

też oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.  

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub 
zaświadczenie położnej potwierdzające pozostawanie kobiety pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 



(dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna 
faktycznego dziecka); 

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego niezbędne jest zaświadczenie pracodawcy albo 
oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop 
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa 
do urlopu wychowawczego (druk ZSR-08); 

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania musisz dostarczyć: 

• oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem 
zamieszkania lub; 

• zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe 
zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (druk ZSR-12). 

Możemy też poprosić Cię o dostarczenie innych dokumentów.  

Kiedy otrzymam przyznany zasiłek rodzinny? 

Zasiłek rodzinny wypłacimy Ci po doręczeniu decyzji o jego przyznaniu 

na konto wskazane przez Ciebie we wniosku. 

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje? 

Nie otrzymasz zasiłku rodzinnego jeżeli: 

• twoje dziecko zawarło związek małżeński, 
• pobierałeś zasiłek rodzinny na siebie i zawarłeś związek 

małżeński, 
• twoje dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, 
• pobierałeś zasiłek rodzinny na siebie i zostałeś umieszczony w 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
• twoje dziecko otrzymało prawo do zasiłku rodzinnego na swoje 

dziecko, 
• pobierałeś zasiłek rodzinny na siebie i otrzymałeś zasiłek rodzinny 

na swoje dziecko, 
• jesteś osoba samotnie wychowującą dziecko  i nie masz 

ustalonych alimentów na rzecz twojego dziecka od drugiego 
rodzica, chyba że:  



o rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
o ojciec dziecka jest nieznany, 
o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od 

drugiego z rodziców zostało oddalone, 
o sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał 
drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 
rzecz tego dziecka, 

o dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w 
porównywalnych i powtarzających się okresach. 

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. 

Nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją dotyczącą zasiłku 

rodzinnego? 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  

 Pamiętaj! 

Kiedy otrzymasz decyzję, przeczytaj uważnie pouczenie. 

W pouczeniu napiszemy Ci, jakie okoliczności musisz nam zgłaszać. 

Niezgłoszenie pewnych okoliczności może spowodować, że będziesz 

musiał zwrócić świadczenia.  


