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Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania
tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w
urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów
cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o
świadczenie rodzicielskie.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52
tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia
wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1
stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez
dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do
rozporządzenia.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-doty
czace-swiadczen-rodzinnych/rozporzadzenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dni
a--8-grudnia-2015-r-w-sprawie-postepowania-w-sprawach-o-swiadczenia-rodzinne/
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Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 4) osobie, która
przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 1) skrócenia okresu
pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią
tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; 2) śmierci matki
dziecka; 3) porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką
jednego dziecka; 2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 3) 67 tygodni – w przypadku
urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką
trojga dzieci; 4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 5) 71 tygodni – w przypadku
urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej
dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od
dnia: 1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 2) objęcia dziecka opieką,
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez
nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 3) przysposobienia
dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 5.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem
ust. 6. 6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w
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okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu
miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na
podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w
wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez
kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych. 7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,
dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.
Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 8.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 1) w tym samym czasie jedno
świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; 2) jedno świadczenie
rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 9. Świadczenie rodzicielskie
nie przysługuje, jeżeli: 1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust.
1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; 2) dziecko
zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
4; 3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub
zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub
wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 4) w
związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym
dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje
za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

Mechanizm „złotówka za złotówkę”

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i
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693) wprowadza się następujące zmiany:
1.
w art. 5: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2,
pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który
jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie
ustalonej zgodnie z ust. 3a.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

„3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o
której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości
różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a
kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma
przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1.
zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest

ustalane prawo do tych zasiłków;
1.
dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13,
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podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych
dodatków;
1.
dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez
12.

3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej

rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie

przysługują.

3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3–3c stosuje się odpowiednio.”;
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