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Wedlug encyklopedii rodzina to jedna z podstawowych grup 
spolecznych1• Zazwyczaj jako rodzin~ rozumie si~ dw6jk~ part
ner6w i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzin~ okresla si~ 
jako nuklearnci, gdy jedno z partner6w zamieszkuje takZe z rodzi
cami, to jest to rodzina wielopokoleniowa. Jednak tak naprawd~ 
granic rodziny nie da si~ jednoznacznie okreslic ( choc da si~ stop
niowac pokrewienstwo lub powinowactwo). Zazwyczaj zwiqzki 
pomi~dzy czlonkami rodziny majq charakter pokrewienstwa bio
logicznego, jednak w niekt6rych wypadkach sam fakt zamieszka
~ia razem klasyfikuje pewnq grup~ ludzi jako rodzin~ . 

w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych2 

ilekroc jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio nast~pu
jqcych czlonk6w rodziny: malionk6w, rodzic6w, opiekuna praw
nego dziecka, rzeczywistego opiekuna dziecka oraz pozostajqce 
na utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 24. roku iycia (do 
ukonczenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dluiej nii do 
ukonczenia 21. lub 24. roku iycia, jeieli dziecko kontynuuje nauk~ 
w szkole podstawowej lub wyiszej i legitymuje si~ orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci). 

J ak wynika z powyiszego, definicja rodziny ustalona przez 
ustaw~ jest dose lapidarna. Wynika to z faktu, ii od tego w duiyrn 
stopniu jest uzaleinione przyznanie swiadczen rodzinnych. Istotq 
swiadczen rodzinnych jest wsparcie i pomoc finansowa dla rodzin. 

1 Encyklopedia powszechna PWN , tom 4., s. 14. 
2 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 228, poz. 2255, zm; Dz.U. z 2004 r. Nr.35, poz. 305. 
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Na podstawie art.1 ust.2 ustawy o swiadczeniach rodzinnych 
z dnia 28 listopada 2003 r. swiadczenia rodzinne przyslugujq: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom posiadajqcym obywatelstwo panstwa czlon

kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gos
podarczego; 

3) cudzoziemcom przebywajqcym na terytorium Rzeczypospoli
tej Polskiej, posiadajqcym status uchodZcy lub zezwolenie na 
osiedlenie si~ w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli zamieszkujq 
lqcznie z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Swiadczenia rodzinne przyznawane i wyplacane Sq na podstawie 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych3, 
a tak:Ze zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 27 wrzesnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu post~powania w sprawach 0 swiad
czenia rodzinne4 

• 

Rodzaje swiadczeri rodzinnych: 

W ustawodawstwie polskim rodzinom spelniajqcym okreslo
ne wymogi - zawarte w ustawie o swiadczeniach rodzinnych5, 

przyslugujq nast~pujqce rodzaje swiadczen: 
1) zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego z tytulu: 

- urodzenia dziecka; 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-

chowawczego; 
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasil

ku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu 
jego pobierania; 

- samotnego wychowywania dziecka; 
- ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego; 

3 Ustawa z dn. 2 8 listopada 2 003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z p6in. zm.). 

• Rozporuidzenie ministra polityki spolecznej z dnia 27 wrze5nia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu post r:powania w sprawach o swiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. 
Nr. 213, poz. 2162). 

s Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z p6in. zm.). 
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- rozpocz~cia roku szkolnego; 
- podj~cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za-

mieszkania. 
2) swiadczenia opiekuncze: 

- zasilek piel~gnacyjny, 
- swiadczenie piel~gnacyjne. 

Ustalenie prawa do swiadczen rodzinnych oraz ich wyplata 
nast~pujci odpowiednio na wniosek: 
- mal:lonk6w, 
- jednego z mal:lonk6w, 
- rodzic6w, 
- jednego z rodzic6w, 
- opiekuna faktycznego dziecka, 
- opiekuna prawnego dziecka, 
- osoby uczcicej si~, 
- pelnoletniej osoby niepelnosprawnej lub innej osoby upowaz-

nionej do reprezentowania dziecka. 

Zasilek rodzinny ma na celu cz~sciowe pokrycie wydatk6w na 
utrzymanie dziecka. 

Prawo do zasilku rodzinnego i dodatk6w do tego zasilku przy
sluguje: 
- rodzicom, jednemu z rodzic6w albo opiekunowi prawnemu 

dziecka; 
- opiekunowi faktycznemu dziecka; 
- osobie uczcicej si~. 

Osoba uczcica si~ to osoba pelnoletnia uczcica si~, niepozostajcica 
na utrzymaniu rodzic6w w zwicizku z ich smiercici lub zascidze
niem od rodzic6w najej rzecz aliment6w. 

Zasilek rodzinny przysluguje, jezeli doch6d rodziny w prze
liczeniu na osob~ albo doch6d osoby uczcicej si~ nie przekracza 
kwoty 504,00 zl, w przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko 
legitymujcice si~ orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzecze
niem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnospraw
nosci, zasilek rodzinny przysluguje, jezeli doch6d rodziny w prze-



96 Arkadiusz Durasiewicz 

liczeniu na osob(( albo doch6d osoby ucz<icej si(( nie przekracza 
kwoty 583,00 zl. 

W okresie zasilkowym prawo do swiadczen rodzinnych usta
la si((, pocz<iwszy od miesi<ica, w kt6rym wplyn<!l wniosek z pra
widlowo wypelnionymi dokumentami, do konca okresu zasil
kowego. 

Wysokosc miesi((cznego zasilku rodzinnego w okresie od 1 

maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wynosi6: 

- 43 zl - na pierwsze i drugie dziecko, 
- 53 zl - na trzecie, 
- 66 zl - na czwarte i kolejne. 

Jest to kryterium uzaleznione od ilosci dzieci w rodzinie. Wst((pnie 
od 1 wrzesnia 2005 r. ustawodawca ustalil nowe kryterium wyso
kosci miesi((cznego zasilku rodzinnego uzaleznione od wieku dzieci: 
- 44 zl - na dziecko w wieku do ukonczenia 5. roku iycia, 
- 56 zl - na dziecko w wieku powyiej 5. roku iycia do ukoncze-

nia 18. roku iycia, 
- 65 zl - na dziecko w wieku powyzej 18. roku iycia do ukoncze-

nia 24. roku zycia. 

J ednakie powyisze kwoty zasilku rodzinnego zostan<i wprowadzo
ne dopiero w 2006 r., a od 1 wrzesnia 2005 S'l wyplacane zasilki 
rodzinne w wysokosciach, takich jak byly do tej pory. 

Zasilek rodzinny przysluguje do ukonczenia przez dziecko: 
- 18. roku zycia lub 
- nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21. roku 

zycia, albo 
- 24. roku zycia, jezeli dziecko kontynuuje nauk(( w szkole lub 

szkole wyiszej i legitymuje si(( orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

Zasilek rodzinnyprzysluguje osobie ucz<icej si(( w szkole lub w szko
le wyiszej, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 24. roku iycia. 

6 Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z pain. zm.). 
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Rodzina uprawniona do zasilku rodzinnego moze otrzymac 
jednorazowe lub okresowe dodatki do niego z tytulu: 
1. Urodzenia dziecka - jednorazowy dodatek, przysluguje na 

kazde dziecko urodzone po 30 kwietnia 2004 r. w rodzinie 
spelniaj4cej kryterium dochodowe, czyli jezeli doch6d rodzi
ny w przeliczeniu na osob~ nie przekracza 504 zl lub w przy
padku, gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuj4ce si~ 
orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepelnosprawnosci 583 zl. 
0 dodatek mog4 si~ ubiegaC: 
- matka lub ojciec, 
- opiekun prawny dziecka, 
- opiekun faktyczny dziecka w wieku do ukonczenia przez 

dziecko pierwszego roku fycia, jezeli nie zostal przyznany 
rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. 

Dodatek wynosi 500 zl na kazde dziecko. 
W zwi4zku z nowelizacj4 ustawy o swiadczeniach rodzinnych 
z dnia 29 grudnia 2005 roku 0 zmianie ustawy 0 swiadcze
niach rodzinnych7 od dn. 1 stycznia 2006 r. dodatek do za
silku rodzinnego z tytulu urodzenia dziecka wynosi 10oozl. 
Dodatek ten wyplacany jest na wszystkie dzieci uprawnione 
do zasilku rodzinnego, jezeli wniosek o ten dodatek zlo:lony 
jest w ci4gu roku od urodzenia dziecka, a decyzja wydawana 
jest po wejsciu w zycie znowelizowanych przepis6w. 

2 . Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw
czego - jest to dodatek do zasilku rodzinnego, kt6ry przyslu
guje przebywaj4cym na urlopie wychowawczym: matce lub 
ojcu, opiekunowi rzeczywistemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczn4 opiek4, 
nie dluzej jednak niz przez okres: 
- 24 miesi~cy kalendarzowych; 
- 36 miesi~cy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek~ nad 

wi~cej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego 
porodu; 

7 Dz. U N r 267, poz. 2260. 
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- 72 miesi~cy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek~ nad 
dzieckiem legitymujqcym si~ orzeczeniem o niepelno
sprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepel
nosprawnosci. 

Dodatek przysluguje w wysokosci 400 zl miesi~cznie. 

3. Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla 
bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobie
rania - przysluguje przez okres 3 lat, nie d.luzej jednak niz 
do ukonczenia przez dziecko 7. roku zycia, matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jezeli dziecko pozostaje pod jego rzeczywistq opiekq. 
JednakZe w wypadku podj~cia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej prawo do wyplaty dodatku ulega zawieszeniu od 
dnia podj~cia zatrudnienia 1ub innej pracy zarobkowej8• 

Przywr6cenie prawa do wyplaty dodatku moze nastqpic w ra
zie utraty zatrudnienia 1ub innej pracy zarobkowej, jezeli oso
ba ubiegajqca si~ o dodatek: 
1) nie nabyla prawa do zasilku dla bezrobotnych, 
2) wystqpila z wnioskiem o przywr6cenie prawa do dodatku 

nie p6:l.niej niz w terminie 14 dni od dnia ustania zatrud
nienia 1ub innej pracy zarobkowej, 

3) nie zrezygnowala z pracy lub utrata zatrudnienia nie nastq
pila z przyczyn lezqcych po stronie tej osoby. 

Dodatek nie przysluguje osobie, jezeli: 
1) wniosek o przyznanie dodatku zlofyla po uplywie 30 dni od 

dnia ustania prawa do zasilku dla bezrobotnych, 
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urz~dzie pracy jako 

poszukujqca pracy, 
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty 

albo swiadczenia piel~gnacyjnego. 

Powyi;szy artykul obowiqzywal do dn. 31 sierpnia 2005 r. 

Dnia 1 wrzesnia 2005 r. zostal uchylony. JednakZe w rozdzia
le 9 ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych - przepisy koncowe 

8 Tamie, art. 11. 
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i dostosowujqce - m6wicicy o tym, ze osoba otrzymujcica do
datek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowy
wania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych do 
dn. 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego pr{l.WO, do za
konczenia 3-letniego okresu jego pobierania, jezeli spelnia 
dotychczasowe warunki9. 
Dodatek przysluguje w wysokosci 400,00 zl miesi~cznie. 

4. Samotnego wychowywania dziecka - przyslugtl.je samotnie wy
chowujcicym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostalo 
zascidzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drq.
giego z rodzic6w dziecka, poniewaz10

: 

1) drugi z rodzic6w dziecka nie iyje, 
2) ojciec dzieckajest nieznany. 
Dodatek przysluguje r6wniez osobie uczcicej si~, jezeli oboje 
rodzice osoby uczcicej si~ nie iyjq. Dodatek przysluguje w wy
sokosci 170,00 zl miesi~cznie na dziecko, nie wi~cej jednak niz 
340,00 zl na wszystkie dzieci (maksymalnie moie bye przy
znany na dwoje dzieci). W wypadku dziecka legitymujcicego si~ 
orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o znacz
nym stopniu niepelnosprawnosci kwot~ dodatku zwi~ksza 
si~ o 80,00 zl na dziecko, nie wi~cej jednak niz o 160,00 zl na 
wszystkie dzieci. W wypadku gdy doch6d rodziny nie przekra
cza 50 % kwot, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 i 211, kwot~ do
datku zwi~ksza si~ o 50,00 zl na dziecko, nie wi~cej jednak niz 
o 100,00 zl na wszystkie dzieci. 
W wypadku gdy zostalo zascidzone swiadczenie alimentacyj
ne przysluguje zaliczka alimentacyjna. Zaliczki alimentacyjna 
adresowana jest do dzieci uprawnionych do swiadczenia ali
mentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, kt6rego 
egzekucja jest bezskuteczna, jezeli dziecko: 

9 Tamie, art. 59b. 
'
0 Tamze, art. 12. 

" Sll to artykuly m6willce o kryterium dochodowym na osob~ w rodzinie - om6wione 
na stronach poprzednich. 
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- jest wychowywane przez osob~ samotnie wychowuj4c4 
dziecko; 

- jest wychowywane przez osob~ pozostaj4C'! w zwi'!Zku mal
zenskim z osob4, kt6ra przebywa w zakladzie karnym powy
zej 3 miesi~cy albo jest calkowicie ubezwlasnowolniona; 

- jest osob4 ucz4cci si~, w rozumieniu przepis6w o swiadcze-
niach rodzinnych. 

Dziecko uprawnione do swiadczenia alimentacyjnego na pod
stawie tytulu wykonawczego, kt6rego egzekucja jest bezsku
teczna, wychowywane przez osob~ pozostajcic~ w zwi~zku 
malZenskim, nabywa prawo do zaliczki przez okres jednego 
roku, jezeli osoba pozostaj4ca w zwi~zku malZenskim zlozyla 
do scidu pozew o separacj~ albo rozw6d i spelnione sci pozosta
le warunki okreslone w ustawie. 

Zaliczka alimentacyjna przysluguje: 
1) do ukonczenia 18. roku :i:ycia, 
2) do ukonczenia 24. roku :i:ycia, w wypadku gdy dziecko uczy 

si~ w szkole lub szkole wy:i:szej . 
Zaliczka przysluguje, jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na 
osob~ w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zl. (przy ustala
niu prawa do zaliczki, do dochodu rodziny nie wlicza si~ otrzy
mywanej zaliczki). 
Zaliczka przysluguje do wysokosci swiadczenia alimentacyj
nego, nie wi~cej jednak niz12: 

1) w wypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby 
uprawnione do zaliczki - 170,00 zl dla osoby uprawnionej 
albo 250,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem 
o niepelnosprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stop
niu niepelnosprawnosci, 

2) w wypadku gdy w rodzinie s4 trzy osoby, lub wi~cej, upraw
nione do zaliczki - 120,00 zl dla osoby uprawnionej albo 
170,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o nie
pelnosprawnosci, albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepelnosprawnosci. 

'
2 Ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. o post~powaniu wobec dlu:inik6w alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z dn. 17maja 2005 r.), art. 8.1. 
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W wypadku gdy doch6d rodziny nie przekracza so % kwoty, 
o kt6rej mowa wart. 7 ust. 2 (czyli s83 zl), kwot~ zaliczki, 
zwi~ksza si~ do: 
1) w wypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby upraw

nione do zaliczki - 300,00 zl dla osoby uprawnionej albo 
380,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o nie
pelnosprawnosci, albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepelnosprawnosci, 

2) w wypadku gdy w rodzinie sq trzy osoby lub wi~cej, upraw
nione do zaliczki - 2so,oo zl dla osoby uprawnionej albo 
300,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje si~ orzeczeniem o nie
pelnosprawnosci, albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepelnosprawnosci. 

5. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej13 - przyslugu
je matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi 
prawnemu dziecka. Dodatek przysluguje w wysokosci so,oo 
zl miesi~cznie na trzecie i na nast~pne dzieci uprawnione do 
zasilku rodzinnego14. 

6. Ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego - przyslu
guje przez 12 miesi~cy, matce lub ojcu, opiekunowi faktycz
nemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takZe 
osobie uczqcej si~ na pokrycie zwi~kszonych wydatk6w zwici
zanych z rehabilitacjci lub ksztalceniem dziecka w wieku: 
- do ukonczenia 16. roku fycia, jezeli legitymuje si~ orzecze

niem o niepelnosprawnosci; 
- powyzej 16. roku zycia do ukonczenia 24. roku fycia, jezeli 

legitymuje si~ orzeczeniem o umiarkowanym albo znacz
nym stopniu niepelnosprawnosci. 

Dodatek przysluguje miesi~cznie w wysokosci: 
- so zl na dziecko w wieku do ukonczenia s. roku zycia; 
- 70 zl na dziecko w wieku powyzej s. roku fycia do ukoncze-

nia 24. roku zycia. 
13 w ustawie o swiadczeniach rodzinnych ilekroc jest mowa o rodzinie wielodzietnej ozna

cza to rodzin~ wychowuj<iC<J troje i wi~j dzieci maj<icych prawo do zasilku rodzinnego. 
' 4 Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ... , dz. cyt., art. i2a. 
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7. Rozpocz~cia roku szkolnego - przysluguje matce lub ojcu, opie
kunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, a takie osobie uczqcej si~ na cz~sciowe pokrycie wy
datk6w zwiqzanych z rozpocz~ciem w szkole nowego roku 
szkolnego. Dodatek przysluguje raz w roku, w zwiqzku z roz
pocz~ciem roku szkolnego. Dodatek wynosi 90 zl na kaidego 
ucznia uprawnionego do zasilku rodzinnego i ucz~szczajqcego 
do szkoly podstawowej, gimnazjum, szkoly ponadpodstawowej 
lub· ponadgimnazjalnej. W wypadku ukonczenia przez dziec
ko 16. roku iycia, dodatek zostaje wyplacony pod warunkiem 
dostarczenia zaswiadczenia ze szkoly o kontynuowaniu nauki. 
Dodatek nie przysluguje na dziecko ucz~szczajqce do klasy ,,o". 

8. Podj~cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
- przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu 
albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczqcej si~1s: 
1) w zwiqzku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w kt6rej 

znajduje si~ siedziba szkoly ponadgimnazjalnej lub szkoly 
artystycznej16, w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny 
i obowiqzek nauki, a takie szkoly podstawowej lub gimna
zjum w przypadku dziecka lub osoby uczqcej si~, legitymu
jqcej si~ orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub o stopniu 
niepelnosprawnosci - w wysokosci 80 zl miesi~cznie na 
dziecko, albo 

2) w zwiqzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejsco
wosci, w kt6rej znajduje si~ siedziba szkoly, w wypadku 
dojazdu do szkoly ponadgimnazjalnej, a takie szkoly arty
stycznej, w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny i obo
wiqzek nauki w zakresie odpowiadajqcym nauce w szko
le ponadgimnazjalnej - w wysokosci 40 zl miesi~cznie 
na dziecko. 

Dodatek przysluguje przez 10 miesi~cy w roku w okresie po
bierania nauki od wrzesnia do czerwca nast~pnego roku ka
lendarzowego. 

•s Tam:ie, art. 15. 
16 w ustawie o swiadczeniach10dzinnych ilekrocjest mowa o szkole artystycznej ozna

cza to szkol~, w kt6rej realizowany jest obowiiizek szkolny i obowiiizek nauki. 
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Rodzina moze si~ ubiegac o nast~puj4ce swiadczenia opie
ku:6.cze: 
1. Zasilek piel~gnacyjny - przyznaje si~ w celu cz~sciowego pokry

cia wydatk6w wynikaj4cych z koniecznosci zapewnienia oso
bie niepelnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwi4zku 
z niezdolnosci4 do samodzielnej egzystencji. 

Zasilek piel~gnacyjny przysluguje: 
- niepelnosprawnemu dziecku; 
- osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16. roku zycia, 

jezeli legitymuje si~ orzeczeniem o znacznym stopniu nie
pelnosprawnosci; 

- osobie, kt6ra uko:6.czyla 75 lat. 

Zasilek ten przysluguje takZe osobie niepelnosprawnej w wie
ku powyzej 16. roku zycia legitymuj4cej si~ orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli niepel
nosprawnosc powstala w wieku do uko:6.czenia 21. roku zycia. 
Zasilek przysluguje w wysokosci 144 zl miesi~cznie. 

2. Swiadczenie piel~gnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w zwiqzku z koniecznosciq opieki nad 
dzieckiem - przysluguje matce lub ojcu dziecka albo opieku
nowi faktycznemu dziecka, jeieli nie podejmuje lub rezygnuje 
z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowa
nia opieki nad dzieckiem legitymuj4cym si~ orzeczeniem o nie
pelnosprawnosci l4cznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej 
lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwi4zku ze 
znacznie ograniczon4 mozliwosci4 samodzielnej egzystencji 
oraz koniecznosci stalego wsp6ludzialu na co dzie:6. opieku
na dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci17• 

Swiadczenie piel~gnacyjne przysluguje w wysokosci 420,00 zl 
miesi~cznie. 

Jak wspomniano powyi;ej warunkiem korzystania ze swiadcze:6. 
rodzinnych jest nieprzekroczenie kwoty kryterium dochodowe
go, kt6re wynosi: 504 zl na osob~ w rodzinie lub w przypadku, 

17 Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych .. ., dz. cyt., art. 17 ust. i. 
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gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymujcice si~ orzeczeniem 
o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym bcidz umiar
kowanym stopniu niepelnosprawnosci - 583 zl na osob~. Opr6cz 
MOPS swiadczenia rodzinne wyplacajq r6wniez pracodawcy za
trudniajcicy co najmniej 20 pracownik6w, ale tylko w przypadku, 
gdy do zasilk6w rodzinnych wyplacane s<i nastf(puj<ice dodatki: 
- z tytulu urodzenia dziecka, 
- ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 
- rozpocz~cia roku szkolnego. 
w dn. 31 grudnia 2004 r. liczba os6b korzystajqcych ze swiad
czen rodzinnych w Radomiu wynosila 12.04418

• Z czego w ramach 
przyslugujcicego zasilku rodzinnego od maja do grudnia 2004 r. 
wyplacono (narastajcico) najwif(cej dodatk6w z tytulu samotnego 
wychowywania dzi.ecka (51-469) w kwocie 10.256.067 zl i do
datku z tytulu rozpoCZflcia roku szkolnego (12.802) w kwocie 
i.152.190 zl. Mniej wi~cej r6wno udzielono dodatku z tytulu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
(7.628) w kwocie 3.051.689 zl i dodatku z tytulu ksztalcenia reha
bilitacji dzi.ecka niepelnosprawnego (8885) w kwocie 592.390 zl. 
Ponadto dodatku z tytulu urodzenia dziecka udzielono w liczbie 
556 swiadczen w lcicznej kwocie 278.000, a dodatku z tytulu sa
motnego wychowywania i utraty prawa do zasilku dla bezro
botnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania 
w ilosci 700 swiadczen w lcicznej kwocie 273.260 zl. Najmniejszci 
ilosc zrealizowanych swiadczen stanowily dodatki z tytulu podj~
cia przez dzi.ecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie 
wydatk6w zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w kt6-
rej znajduje Slfl szkola (153 swiadczenia) W lqcznej kwocie 12.240 z} 
i dodatku z tytulu podj~cia przez dzi.ecko nauki poza miejscem 
zamieszkania na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z dojazdem do 
miejscowosci, w kt6rej znajduje sifl szkola (111 swiadczen) w lcicz
nej kwocie 4-440 zl. 

Wobec powyzszego nalezy zauwazyc, ze do zasilku rodzinne
go najwi~cej os6b ubiegalo si~ o dodatek z tytulu samotnego wy
chowywania dziecka. Sq to osoby samotne, spelniajcice ustawowe 
warunki przydzielenia ww. dodatku. Ilekroc bowiem w ustawie 

18 Dane opracowane przez Dzial Swiadczen Rodzinnych na potrzeby MOPS. 
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o swiadczeniach rodzinnychjest mowa o samotnym wychowywa
niu oznacza to - wychowywanie dziecka przez pann~/kawalera, 
osob~ pozostajqcq w separacji orzeczonej prawomocnym wyro
kiem sqdu, osob~ rozwiedzionq, wdow~/wdowca, jeieli wsp6lnie 
nie wychowuje dziecka z ojcem lub matkci dziecka. Osoby o ww. 
statusie stanowici grup~ dominujcicci, jezeli chodzi o ilosc wyda
nych swiadczen. 

Z czego w tej grupie os6b na podstawie sprawozdania z IV 
kwartalu 2004 r. znalazlo si~ okolo 6.600 (dzieci) znajdujcicych 
si~ w rodzinach mogcicych skorzystac z dodatku do zasilku ro
dzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka, wyplaca
nych na podstawie art. 7oa ustawy o swiadczeniach rodzinnych. 
Artykul ten m6wi - osobie otrzymujcicej dodatek, o kt6rym 
mowa w art.12, a kt6ra do dn. 30 kwietnia 2004 r. pobierala 
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala si~ w okresie od 
dn. 1 maja 2004 r. do dn. 31 grudnia 2004 r. prawo do tego do
datku w wysokosci 70%, przyslugujcicego w kwietniu 2004 r. 
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W ww. kwartale przeznaczono na eel wyr6wnania kwot dodat
ku z art.12 kwot~ 270.372 zl. 

Po pomoc do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Radomiu zglosilo si~ takie wielu petent6w ubiegajcicych si~ 
0 swiadczenia opiekuncze: zasilek piel~gnacyjny i swiadczenie 
piel~gnacyjne. Ilosc wyplaconych swiadczen wyniosla: zasilek 
piel~gnacyjny w ilosci 10.522 w kwocie i.515.168 zl, zas swiad
czenie piel~gnacyjne w ilosci 4018, w kwocie i.682.066 zl. Og6l
nie swiadczenia opiekuncze (zasilek piel~gnacyjny i swiadczenie 
piel~gnacyjne) przyznano w ilosci 14.540 swiadczen w lcicznej 
kwocie 3.197.234 zl. 

Osobno naleiy doliczyc wydatki na skladki z tytulu ubezpie
czenia spolecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, wyplacane 
przez MOPS przy swiadczeniu piel~gnacyjnym i dodatku z tytulu 
samotnego wychowywania i utraty prawa do zasilku dla bezro
botnych na skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania. 
Liczba wyplaconych skladek na ubezpieczenie spoleczne (emery
talno-rentowe) wyniosla 2934 w kwocie 455.967 zl i skladek na 
ubezpieczenie zdrowotne 1538 w kwocie 59. 638 zl. 
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Reasumuj4c nale:ly stwierdzic, iz bardzo duza liczba os6b sko
rzystala ze wsparcia finansowego udzielanego przez MOPS w ra
mach swiadczen rodzinnych. Ze swiadcze:6. rodzinnych (zasilek 
rodzinny+dodatki i swiadczenia opiekuncze) skorzystalo w sumie 
12.044 osoby w l4cznej liczbie wydanych swiadczen (narastaj4co) 
254.034. L4cznie wydano na realizacj~ powyzszych zadan kwot~ 
26.276.675 zl. 

Pod uwag~ nale:ly wzi4c fakt, iz petent6w przybywaj4cych do 
Osrodka po wsparcie finansowe jest bardzo du:lo. Jest tow pe
wien spos6b zwi4zane z problemami socjalnymi wyst~puj4cymi 
na terenie Radomia - gl6wnie chodzi tu o kwesti~ bezrobocia, 
ub6stwa, bezdomnosci, mieszkaniow4, rodziny i przemocy w ro
dzinie. Ponadto w swietle obowiqzuj4cych przepis6w po dniu 
3i.08.2005 r. MOPS b~dzie wyplacal swiadczenia rodzinne oso
bom, kt6re s4 zatrudnione w zakladach pracy zatrudniaj4cych do 
20 os6b. Tak wi~c twierdzenie, m6wi4ce, ze ,,petent6w b~dzie co
raz wi~cej" mozna uznac za aksjomatyczne. 

Z dniem 1 maja 2004 r. w miejskich osrodkach pomocy spolecz
nej w calej Polsce zostal utworzony nowy dzial - Dzial Swiadczen 
Rodzinnych. Pracownicy ww. dzialu zajmuj4 si~ obslug4 petent6w 
ubiegaj4cych si~ o: zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzin
nego, a takZe swiadczenia opiekuncze, jak zasilek piel~gnacyjny 
i swiadczenie piel~gnacyjne. Dla rodzin, kt6re nie pobieraly dotych
czas zasilku rodzinnego wprowadzone zmiany nie mialy znaczenia. 
N atomiast dla rodzin korzystaj4cych ze swiadczen problem po legal 
jedynie na tym, ze musialy one przeniesc i zlo:lyc dokumenty z za
k1ad6w pracy do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej. Ponadto 
dobrze zorganizowana struktura dzialu (informacja, przyjmowanie 
wniosk6w, rozpatrywanie wniosk6w, rejestracja i kwalifikacja, wy
dawanie decyzji) pozwala na sprawn4 obslug~ klienta. 

Dzial swiadczen rodzinnych jest dzialem szeroko rozbudo
wanym i caly czas si~ rozwija, szkol4c i doskonal4c umiej~tnosci 
pracownik6w przez szkolenia wewn~trzne i zewn~trzne, zapew
niaj4c im fachow4 wiedz~, ale r6wniez pewn4 empati~ w sto
sunku do petent6w oczekuj4cych zrozumienia i wyrozumialo
sci, kt6re bior4c pod uwag~ ich nieraz bardzo ci~zk4 sytuacj~ na 
pewno im si~ nale:ly. 
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Tabela 1. Pomoc rodzinom i dzieciom w ramach swiadczen 
rodzinnych 

Podstawowym warunkiem korzystania ze swiadczen rodzinnych jest 
nieprzekroczenie kwoty kryterium dochodowego kt6re wynosi: 504 zl na osob~ 
w rodzinie lub w przypadku, gdy czlonkiem rodziny jest jedno dziecko 
legitymuj'lce si~ orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci · 583 zl na osob~. 
Wysokosc zasilku rodzinnego wynosi miesi~cznie: 
1. 43,00 zl na pierwsze i drugie dziecko 
2. 53,00 na trzecie dziecko 
3. 66,oo na czwarte dziecko i kolejne. 
Opr6cz MOPS swiadczenia rodzinne wyplacaj'I r6wniei pracodawcy zatrudnia· 
j'ICY co najmniej 5 pracownik6w, ZUS oraz KRUS, ale tylko w przypadku 
gdy do zasilk6w rodzinnych wyplacane S!! nast~puj'lce dodatki: 
- z tytulu urodzenia dziecka, ksztalcenia i rehabilitacji, rozpocz~cia roku 
szkolnego, podj~cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

W ramach przystugujqcego zasitku rodzinnego 
od maja do grudnia 2004 roku wyptacono (narastajqco) 

Liczba Kwota na· Nazwa dodatku i wysokosc wyplacanego dodatku swiad- rastajqco czen 
1. Urodzenie dziecka / 500 zl 556 278.000 
2. Opieka natl dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego / 400 zl 7.628 3.051.689 

3. Samotne wychowywanie i utrata prawa do zasilku 
dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu 700 273.260 
jego pobierania / 400 zl 
4. Samotne wychowywanie dziecka / 170 lub 250 zl 
- niepelnosprawnosc 51.469 10.256.067 

5. Ksztalcenie i rehabilitacja dziecka niepelnosprawne· 
go do 5. roku iycia / 50 zl 1.528 76.400 

5. Ksztalcenie i rehabilitacja dziecka niepelnosprawne-
go powyiej 5. roku iycia / 70 zl 7.357 515.990 

6. Rozpoczecie roku szkolnego / 90 zl 12.802 1.152.190 
7. Podj~cia przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz-
kania na pokrycie wydatk6w zwi'!Zallych z zamieszka- 153 12.240 
niem w mieiscowosci, w kt6rej znaiduje si~ szkola / 80 zl 
7. Podj~cia przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz-
kania na pokrycie wydatk6w zwiazanych z dojazdem do 111 4.440 
miejscowosci, w kt6rej znaiduie si~ szkola / 40 zl 

Na dzien 31 grudnia liczba os6b korzystaj'lcych ze swiadczen rodzinnych wynosi 
12.044. 

Zr6dlo: Opracowanie Dzialu Swiadczen Rodzinnych MOPS w Radomiu 
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Podsumowanie 

Zasilki rodzinne, piel~gnacyjne i wychowawcze wyplacane byly 
od stycznia do kwietnia 2004 r. i na plan 140.985 zl wydatkowano 
kwot~ 140.985 zl, co stanowi 100 %. z tych srodk6w wyplacono: 

zasilki rodzinne dla 182 rodzin na l::iczn::i kwot~ 51.470 zl, co 
stanowi 36,5% wszystkich wydatk6w. 
srednia wysokosc swiadczenia wynosila 48,9 zl, 

- zasilki piel~gnacyjne wyplacono dla 161 os6b na l::iczn::i kwot~ 
89.514 zl, stanowi to 63,5 % wszystkich wydatk6w. 
Srednia wysokosc zasilku wynosila 143 zl. 

Tabela 2. Analiza swiadczen rodzinnych 
Procentowy Srednia 

Rodzaj Liczba Lqczny koszt udzial wysokosc swiadczenia swiadczen wszystkich 
swiadczen swiadczenia 

zasilek 
157.190 7.36-467 27 44,76 rodzinny 

82.304, 15.590.835, 189,43 

dodatki 
w tym dodatki w tym dodatki 

z tytulu z tytulu 
dozasilk6w samotnego samotnego 60 srednia 
rodzinnych wychowywania wychowywania wysokosc 

dziecka dziecka dodatku 
.'ll.46Q 10.241.64 1Q8,QQ 

zasilki 10.522 1.513-440 5 143,84 oielegnacyjne 
swiadczenia 

4.018 1.679.966 6,4 418,11 oieleimacvine 
skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne 

455.967 i rentowe nie-
kt6rych swiad-
czeniobiorc6w 

Zr6dlo: Sprawozdanie MOPS za 2004 r., s. 32. 

Wedlugplanu 27.258.000 zl, wykorzystano kwot~ 26.973.793 zl, 
(stanowi to 98,96%), w tym 26.276.675 zl wykorzystano na swiad
czenia rodzinne (szczeg6low::i an~ ilustruje tabela). W ramach 
swiadczen rodzinnych wydano l::icznie 18.300 decyzji. 
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Powyisze swiadczenia koncentrujq si~ na udzieleniu pomocy ro
dzinom o nizszych dochodach i powiqzaniu tej pomocy z pelnie
niem przez rodzin~ okreslonych funkcji. 

Zgodnie z ustawq z dn. 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach 
rodzinnych od 1 maja 2004 r. Miejski Osrodek Pomocy Spolecz
nej przyznaje i wyplaca swiadczenia rodzinne i piel~gnacyjne 
mieszkancom miasta Radomia. 

Wsr6d klient6w MOPS w Radomiu rodziny niepelne stanowi
ly znacznq cz~sc - tj. 2231 rodzin w tym 101, to ojcowie samotnie 
wychowujqcy dzieci. Okolo 10% srodowisk korzystajqcych z pomo
cy w roku 2003/2004, to rodziny wielodzietne (czyli rodzice z troj
giem lub wi~kszq liczbq dzieci). Rodziny byly dotkni~te problemami 
bezrobocia, ub6stwa, przemocy, uzaleznien i niepelnosprawnosci. 

Dzi~ki powyiszym swiadczeniom dodatkowq pomoc zyskaly 
rodziny znajdujqce si~ w trudnej sytuacji - rodziny niepelne o ni
skich dochodach, rodziny niepelne z pracujqq zawodowo matkq 
lub ojcem, rodziny niepelne z bezrobotnq matkq lub bezrobot
nym ojcem. Wsparcie uzyskaly takZe rodziny wielodzietne o ni
skich dochodach, a takZe rodziny z dzieckiem niepelnosprawnym 
o niskich dochodach. 

w wi~kszosci przypadk6w rodziny korzystajqce ze swiadczen 
rodzinnych nie majq fadnego fr6dla dochodu. Duza liczba rodzin 
Zyje w warunkach niespelniajqcych ,,egzystencji godnej czlowie
ka". Sq to osoby posiadajqce problemy, przez kt6re Zyjq w warun
kach niegodnych istoty ludzkiej. 

Reasumujqc, nale:ly stwierdzic, ze owa pomoc dla wi~kszo
sci rodzin jest jedynym ir6dlem utrzymania. Bez tych funduszy 
w wielu wypadkach nie byloby mozliwosci na zaspokojenie pod
stawowych potrzeb zyciowych. 

Dlatego tez, przepisy wprowadzone przez ustawodawc~, jak 
i problemy socjalne, takZe pogl~biajqca si~ pauperyzacja powo
dujq, ze subsydiowanie rodzin radomskich jest niezb~dne, a na
wet konieczne. 

I Arkadiusz Durasiewicz z wyksztatcenia ekonomista, pracuje jako pod
inspektor w Dziale Swiadczen Rodzinnych Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spotecznej w Radomiu. 




