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Rodzice, którzy borykają się z trudnościami wychowywania dziecka niepełnosprawnego, 

mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie. Największy katalog świadczeń 

finansowych proponuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Część wymienionej tam 

pomocy przysługuje bez względu na dochód, jednak większość uzależniona jest od 

sytuacji materialnej rodziny. 

 

 

Zasiłek rodzinny 
 

Jest to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 

1) 18. roku życia lub 

 

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

 

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Otrzymanie zasiłku rodzinnego uzależnione jest od sytuacji materialnej rodziny. W przypadku 

gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek ten 

przysługuje bowiem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 

zł. 

 

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi miesięcznie: 

 

1) 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 

 

2) 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat, 

 

3) 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat. 

 

 

Dodatki do zasiłku 
 

Do zasiłku rodzinnego przysługują różnego rodzaju dodatki. Można się o nie ubiegać z tytułu: 

 

► urodzenia dziecka 
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Wypłacany jest jednorazowo w wysokości 1.000 zł. Warunkiem jego otrzymania jest 

pozostawanie kobiety w okresie ciąży pod opieką medyczną. Fakt ten potwierdza się 

stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. 

 

► opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

 

Przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, 

uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności może pobierać taki dodatek maksymalnie przez okres 72 miesięcy 

kalendarzowych. 

 

► samotnego wychowywania dziecka 

 

Przyznawany jest 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: 

 

– drugi z rodziców dziecka nie żyje, 

        

– ojciec dziecka jest nieznany, 

        

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone. 

 

Przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na 

wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku 

ulega zwiększeniu o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.  

 

► wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 

Wynosi miesięcznie 80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

 

► kształcenia i rehabilitacji dziecka 

 

Przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub 

kształceniem dziecka w wieku: 

 

– do ukończenia 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

        

– powyżej 16. roku życia do ukończenia 24 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Kwota dodatku uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi miesięcznie: 

 

– 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 

        

– 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia. 



 

► rozpoczęcia roku szkolnego 

 

Przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole 

nowego roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego. Wypłacany jest raz w 

roku w wysokości 100 zł na każde dziecko. 

 

► podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 

Przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca 

następnego roku kalendarzowego w wysokości: 

 

– 90 zł, jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, realizującej obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego także szkoły podstawowej lub gimnazjum, 

        

– 50 zł, gdy dziecko dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

 

WAŻNE!  
Otrzymanie dodatków jest nierozerwalnie związane z nabyciem uprawnień do zasiłku 

rodzinnego. 

 

 

Bez względu na dochód 

 

Nie wszystkie świadczenia rodzinne są uzależnione od statusu materialnego osoby 

zainteresowanej ich otrzymaniem. Bez względu na wysokość dochodów rodziny wypłacane 

są bowiem: 

 

– jednorazowa zapomoga – przyznawana z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 

1.000 zł na jedno dziecko, 

        

– zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie – przyznawany w celu częściowego 

pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w 

związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

        

– świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie – należne z tytułu rezygnacji z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną. 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

nr 139, poz. 992 ze zm.). 

 

 

 

 


