Okres
obowiązywania

Zasiłek rodzinny

Kwota

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

48 zł

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia

64 zł

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 roku życia

68 zł

Miejsce
opublikowania

Dodatki

od 1 września
2006

z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo)

1000 zł

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
(miesięcznie)

400 zł

z tytułu samotnego wychowywania dziecka
(miesięcznie)

170 zł na dziecko, ale nie
więcej niż 340 zł na wszystkie
dzieci

z tytułu samotnego wychowywania dziecka
niepełnosprawnego (miesięcznie)
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej (miesięcznie)
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5
roku życia (miesięcznie)

250 zł na dziecko, ale nie
więcej niż 500 zł na wszystkie
dzieci
(Dz.U. z 2006 r. nr
80 zł na trzecie i na następne 130, poz. 903)
dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego.
60 zł

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia 80 zł
do ukończenia 24 roku życia (miesięcznie)

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania (miesięcznie)

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wypłaca się
jeden raz w roku, we wrześniu)

90 zł, gdy dziecko zamieszka
w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
50 zł, gdy dziecko dojeżdża
do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
100,00 zł

*) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 583,00 zł.
**) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z
rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawa prawna

Art. 19 ust. 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

