
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

1. kopia  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  osoby  ubiegającej  się  matki,ojca,opiekuna 
prawnego,opiekuna faktycznego);

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy 
ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3. zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  dochodach  opodatkowanych  na  zasadach  ogólnych 
za  2011  r.  wszystkich  pełnoletnich  członków  rodziny  lub  oświadczenie  o  wysokości  dochodu 
osiągniętego w 2011 r.;

4. oświadczenia  członków  rodziny  rozliczających  się  na  podstawie  przepisów  o  zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2011 r.;

5. oświadczenie  członka  rodziny  o  wysokości  dochodów  niepodlegających  opodatkowaniu 
za 2011 r.;

6. orzeczenie  o  niepełnosprawności  albo  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);

7. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) 
lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

8. dokumenty  potwierdzające  utratę  dochodu  np.  świadectwo  pracy  (ze  wskazaniem  daty  utraty 
dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

9. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby 
uczącej się);

10.odpis  wyroku  sądu  zasądzającego  alimenty  na  rzecz  osób  w  rodzinie  lub  odpis  protokołu 
posiedzenia zawierającego treść gody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej  
przed mediatorem;

11.kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);
12.oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Ponadto w zależności  od rodzaju wnioskowanego świadczenia i  sytuacji  osobistej  wnioskodawcy należy 
przedłożyć:

1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
3. zaświadczenie  komornika  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  o  wysokości 

wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2011 r.  lub oświadczenie o wyegzekwowanych 
świadczeniach alimentacyjnych za 2011 r.;

4. zaświadczenie  ze  szkoły,  że  dziecko  uczy  się  innej  miejscowości,  dokument  potwierdzający 
tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;

5. zaświadczenie  szkoły  wyższej  w  przypadku  osoby  uczącej  się  lub  osoby  legitymującej  się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole 
wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego 
wymienione  zostały  w  opisach  spraw  poszczególnych  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego.
Jednocześnie  informujemy,  iż  w  toku  postępowania  administracyjnego  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Rzekuniu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia 
sprawy.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może uwierzytelnić  
podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Miejsce złożenia dokumentów

Druki wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można otrzymać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu w godzinach:

• poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:00
lub pobrać ze strony internetowej http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/wzory-formularzy.html 

Informacje udzielane są  pod numerem telefonu 29 761 73 95 w.102 ,103

http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/wzory-formularzy.html


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie  w  sprawie  ustalenia  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków do  zasiłku  rodzinnego 
kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia 
sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w 
którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki 
do zasiłku  rodzinnego wypłaca się najpóźniej  do końca miesiąca następującego po miesiącu,  w którym 
złożono wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia  30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od  1 października do  30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu 
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny 
albo  dochodu  osoby uczącej  się  stanowiących  podstawę  ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959);

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży,  uprawniającej  do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia 
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006r.  
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka służy stronie 
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inne informacje

Zasiłek  rodzinny  ma  na  celu  częściowe  pokrycie  wydatków  na  utrzymanie  dziecka.  Prawo  do  zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje

• jeżeli  dochód na osobę w rodzinie  nie  przekracza kwoty 539 zł  lub 623 zł  netto  (w przypadku 
gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);

• w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się  
przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi 
rodzinnemu  (obecnie  77,00  zł),  zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli  przysługiwał  w  poprzednim 
okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek 



rodzinny nie przysługuje;
• do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej  

niż  do  ukończenia  21  roku  życia,  albo  do  24  roku  życia,  jeżeli  kontynuuje  naukę  w  szkole 
lub  w  szkole  wyższej  i  legitymuje  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności;

• zasiłek  rodzinny przysługuje  osobie  uczącej  się  w szkole  lub  szkole  wyższej,  jednak nie  dłużej 
niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

• 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
• 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku 
rodzinnym musi dostarczyć:

• zaświadczenie  lekarza  ginekologa  lub  zaświadczenie  wystawione  przez  położną  potwierdzające 
pozostawanie  kobiety  pod  opieką  medyczną  nie  później  niż  od  10  tygodnia  ciąży  do  porodu 
(dotyczy wniosków składanych od 01-01-2012 r.).

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Inne informacje

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

• matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
• w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
• jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
• jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie 

stosuje  się  do  opiekunów  prawnych  lub  opiekunów  faktycznych  dziecka,  dotyczy  wniosków 
składanych od 01-01-2012 r.).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

• w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;
• jeżeli  kobieta  pozostawała  pod  opieką  medyczną  później  niż  od  10  tygodnia  ciąży  (dotyczy 

wniosków składanych od 01-01-2012).



Dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu 
wychowawczego

Osoba  ubiegająca  się  o  dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu 
wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1) zaświadczenie  pracodawcy  o  udzieleniu  urlopu  wychowawczego  oraz  o  okresie  na  jaki  został 
on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony 
przez pracodawcę urlop wychowawczy;

2) zaświadczenie,  o  co  najmniej  sześciomiesięcznym  okresie  pozostawania  w  stosunku  pracy 
bezpośrednio  przed  uzyskaniem  prawa  do  urlopu  wychowawczego  lub  oświadczenie  o  okresie 
zatrudnienia;

3) aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca 
się  była  zgłoszona  do  ubezpieczeń  społecznych  lub  oświadczenie  potwierdzające  okoliczność 
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby 
ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

W  przypadku  dziecka  posiadającego  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  dziecka  przebywającego 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę dodatkowo należy przedłożyć:

1) zaświadczenie  lekarza  zalecające  przebywanie  dziecka  legitymującego  się  orzeczeniem 
o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

2) zaświadczenie  placówki  zapewniającej  całodobową  opiekę,  w  przypadku  umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki. 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

• matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko 
pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak 
niż przez:
a) 24 miesiące kalendarzowe;
b) 36 miesięcy kalendarzowych;
c) 72  miesiące  kalendarzowych,  jeżeli  sprawuje  opiekę  na  dzieckiem  legitymującym  się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
• za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy 

dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
• począwszy od pierwszego dnia miesiąca,  w którym wpłynął  wniosek z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami  lub  od  dnia  przyznania  uprawnień  do  urlopu  wychowawczego  do  końca  okresu 
zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym 
upływa 24, 36, 72 miesięczny okres jego pobierania;

• w  przypadku  równoczesnego  korzystania  z  urlopu  wychowawczego  przez  oboje  rodziców  lub 
opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przysługuje jeden dodatek;

• obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 
okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego  nie 
przysługuje:

jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy 
przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

• podjęła  lub  kontynuuje  zatrudnienie  lub  inną  pracę  zarobkową,  która  uniemożliwia  sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w 
tygodniu,  z  wyjątkiem  dziecka  przebywającego  w  zakładzie  opieki  zdrowotnej  oraz  w  innych 
przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Osoba  ubiegająca  się  o  dodatek  z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka   oprócz  dokumentów 
wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

• aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
• odpis  wyroku  oddalającego  powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiego  z 

rodziców.

Osoba ucząca się musi dostarczyć:

• kopie skróconych aktów zgonu rodziców. 

Jednocześnie  informujemy,  iż  w  toku  postępowania  organ   ma  prawo  żądać  dostarczenia  innych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 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:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało 

oddalone;
• pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli  

oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
• w kwocie 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 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).

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 



zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

• matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• w kwocie 80,00 zł miesięcznie;
• na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Osoba  ubiegająca  się  o  dodatek  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego  oprócz 
dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnego musi dostarczyć:

• orzeczenie o niepełnosprawności, lub
• orzeczenie  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  ze  wskazaniem  daty  powstania 

niepełnosprawności, lub
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie 
zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej  16  roku  życia  do  ukończenia  24  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w kwocie:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych 
przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 
18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Jednocześnie  informujemy,  iż  w  toku  postępowania  organ   ma  prawo  żądać  dostarczenia  innych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki-do-zasilku-rodzinnego-okres-zasilkowy-2011-2012,155977/


Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 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 albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym;

• w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
• wniosek  o  wypłatę  dodatku  składa  się  do  dnia  zakończenia  okresu  zasiłkowego,  w  którym 

rozpoczęto  rok  szkolny  albo  roczne  przygotowanie  przedszkolne.  Wniosek  złożony  po  terminie 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem 
zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

• dokument  potwierdzający  tymczasowe  zameldowanie  ucznia  w  bursie,  internacie  lub  w  innym 
miejscu zapewniającym zamieszkanie;

• zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
• oświadczenie  osoby  fizycznej  o  wynajmie  lokalu  uczniowi  oraz  dokument  potwierdzający 

tymczasowe zameldowanie.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje 
zasiłek  rodzinny.  Dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  nie  przysługują,  jeżeli  nie  przysługuje  zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

• matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,  opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie 
uczącej  się  przez  10  miesięcy  w  roku  w  okresie  pobierania  nauki  od  września  do  czerwca 
następnego roku kalendarzowego;

• w  związku  z  zamieszkiwaniem  w  miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki,  a  także  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum w przypadku  dziecka  lub  osoby uczącej  się,  
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

• - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko;
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania  do miejscowości,  w której  znajduje  się  siedziba 

szkoły,  w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej,  a także szkoły  artystycznej,  w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 
ponadgimnazjalnej

- w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.
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