
 

NAZWA 
ŚWIADCZENIA FORMA ŚWIADCZENIA KRYTERIA 

DOCHODOWE KOMU PRZYSŁUGUJE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIE 
RODZICIELSKIE 

1 000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie po 
urodzeniu dziecka, 

65 tygodni po urodzeniu dwójki dzieci, 
69 tygodni – czwórki dzieci, 

71 tygodni – przy piątce i więcej dzieci 

brak 

 
Osoby, które urodziły dziecko  
a nie otrzymują zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego 

 

1 000,00 zł 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZASIŁEK RODZINNY 
WRAZ 

Z DODATKAMI 

Zasiłek rodzinny 

Dochód na osobę  nie 
przekraczający  

674,00 zł / 764,00 zł.  
- dla rodzin z 

niepełnosprawnym dzieckiem 

 Rodzice lub opiekunowie  
prawni dziecka 

 Opiekun faktyczny dziecka 
 Osoba ucząca się 

 89 zł na dziecko do 5 roku życia, 
 118 zł na dziecko w wieku 5-18 lat, 
 129 zł na dziecko w wieku 18-24 lata 

Dodatek z tytułu  
urodzenia dziecka 

j.w. j.w.  1000 zł jednorazowo 

Dodatek z tytułu opieki  
nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
j.w. j.w.  400 zł miesięcznie 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka 

j.w. j.w. 
 185 zł miesięcznie na dziecko,  

nie więcej niż 370 zł na każde dziecko 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej 
j.w. j.w 

 90 zł miesięcznie na trzecie i następne 
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 

Dodatek z tytułu kształcenia 
i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej 

j.w. j.w. 
 80 zł na dziecko do 5 roku życia, 
 100 zł na dziecko w wieku 5-24 lata 

Dodatek z tytułu  
rozpoczęcia roku szkolnego 

j.w. j.w.  100 zł na dziecko 

Dodatek na dziecko w związku z dojazdem 
dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły 

j.w. j.w. 

 63 zł miesięcznie oraz 
 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z 

zamieszkiwaniem w miejscowości z 
siedzibą szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIA 
OPIEKUŃCZE 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 
Brak kryterium dochodowego 

 niepełnosprawnemu dziecku; 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności; 

 osobie, która ukończyła 75 lat; 
 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. 

 153 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 
 
Brak kryterium dochodowego 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje 
tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby 
wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 
roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale 
podczas nauki w szkole lub szkole wyższej. 

 1 300 zł miesięcznie, niezależnie od 
dochodu rodziny 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 
 
Kryterium dochodowe 
uprawniające do zasiłku: 764 
zł na osobę 

Przysługuje on osobom, na których zgodnie  z przepisami 
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek 
alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci 
– rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także 
współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, nie podejmują zatrudnienia  
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. 

 520 zł miesięcznie (kryterium dochodowe 
uprawniające do zasiłku: 764 zł. Prawo do  
zasiłku jest ustalane na podstawie 
dochodu  
z roku ubiegłego – dochód łączny dwóch 
rodzin: rodziny sprawującej opiekę i osoby 
wymagającej opieki 

BECIKOWE Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka 

Dochód nie większy niż 1922 
zł na osobę 

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu  1 000 zł 

FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY 

Pomoc osobom uprawnionym do 
alimentów 

Dochód na jedną osobę nie 
wyższy niż 725 zł 

- Osobom do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się 
w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia 
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności bezterminowo 

 Nie więcej niż 500 zł 

ZASIŁEK STAŁY 
Pomoc na czas trwania orzeczenia lub do 

czasu uzyskania przez osobę uprawnień do 
własnego świadczenia 

- Kryterium dochodowe na 
osobę samotnie 
gospodarującą – 634 zł 
- Kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie – 514 zł 

- Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy 
- Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej 
do pracy 

 634 zł dla osoby mieszkającej samotnie 
 514 zł dla osoby pozostającej w rodzinie 
(nie mniej niż 30 zł, nie więcej niż 604 zł) 

ZASIŁEK OKRESOWY Pomoc okresowa 

- Kryterium dochodowe na 
osobę samotnie 
gospodarującą – 634 zł 
- Kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie – 514 zł 

Przysługuje w szczególności ze względu na: 
- długotrwałą chorobę, -niepełnosprawność, 
- bezrobocie, - możliwość utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego. 

 minimalna kwota 20 zł 

ZASIŁEK CELOWY Pomoc jednorazowa 

- Kryterium dochodowe na 
osobę samotnie 
gospodarującą – 634 zł 
- Kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie – 514 zł 

Pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 
leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku 
domowego, drobnych remontów i napraw, kosztów 
pogrzebu 

● do wysokości rozeznanych potrzeb 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 
LUB 

SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE 

- Usługi opiekuńcze to pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z 
otoczeniem. 
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to 
usługi dostosowane do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 
lub niepełnosprawności, świadczone przez 
osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem. 

Odpłatność wyliczana jest od 
podstawy posiadanego przez 
osobę/ rodzinę dochody 

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z 
powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona. 
Usługi te mogą być przyznane także osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina - nie może takiej 
pomocy zapewnić. 
 

● ilość godzin usług opiekuńczych 
przyznawana jest wg potrzeb 
wnioskodawcy oraz zaświadczenia lekarza 

WIELOLETNI 
PROGRAM 

RZĄDOWY „POMOC 
PAŃSTWA W 

ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA” 

Pomoc w zakresie dożywiania dzieci oraz 
zapewnienie posiłku osobom jego 

pozbawionym 

-Kryterium dochodowe na 
osobę samotnie 
gospodarującą – 951 zł 
(634 zł x 150%) 
-Kryterium dochodowe do 
150% na osobę w rodzinie – 
771 zł (514 zł x 150%) 

 
- dzieciom do 7 roku życia, 
- uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, 
- osobom i rodzinom znajdujące się  w sytuacjach 
 
 

● pomoc rzeczowa w formie posiłków 

 


