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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 2 sierpnia 1999 r. 

w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 
1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyj
nych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz 
z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i je
go wysokości, a także wypłata zasiłku następuje na 
podstawie wniosku, sporządzonego według wzoru sta
nowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz 
oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej 
się o przyznanie tego zasiłku, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. W razie zbiegu uprawnień do wypłaty zasiłku 
rodzinnego z różnych tytułów, uprawniony wskazuje, 
z którego tytułu będzie pobierał ten zasiłek, składając 
wniosek, o którym mowa w § 1. 

§ 3. 1. W celu ustalenia uprawnień do zasiłku ro
dzinnego na dziecko w wieku powyżej 16 lat, w każdym 
roku szkolnym uprawniony składa dodatkowo oświad
czenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyż
szej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do roz
porządzenia. 

2. Zasiłek rodzinny na dziecko kształcące się 
w szkole wypłaca się przez cały rok szkolny, a gdy 
dziecko studiuje w szkole wyższej - przez cały rok aka
demicki, w tym również przez okres ferii zimowych 
i letnich, jeżeli nauka w roku szkolnym lub akademic
kim trwa dwa semestry. Zasada wypłaty zasiłku rodzin
nego przez okres ferii ma również zastosowanie do za
siłków rodzinnych na dzieci kończące szkołę lub szkołę 
wyższą· 

3. W razie gdy w tym samym roku szkolnym dziec
ko po ukończeniu szkoły zostało przyjęte do szkoły 
wyższej, wypłaca się na nie zasiłek rodzinny również za 
wrzesień. 

4. Na dziecko, które kończy 20 lat w ostatnim lub 
przedostatnim roku nauki w szkole, zasiłek rodzinny 
wypłaca się do końca bieżącego lub następnego roku 
szkolnego, nawet gdy dziecko uczy się dłużej, powta
rzając przedostatni lub ostatni rok nauki. 

5. Zasiłek rodzinny na dziecko przebywające nieod
płatnie w domu pomocy społecznej, domu dziecka al
bo w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej wy
płaca się za miesiące, w których nie przebywało w tej 
placówce co najmniej przez 2 tygodnie. 

§ 4. Jeżeli członek rodziny, nie będący uczniem lub 
studentem i nie przebywający czasowo na leczeniu za 

granicą, na którego uprawniony pobierał zasiłek ro
dzinny, przebywa za granicą dłużej niż trzy miesiące, 
poczynając od czwartego miesiąca jego pobytu za gra
nicą nie wypłaca się na niego zasiłku rodzinnego. 
Wznowienie wypłaty zasiłku następuje po powrocie 
członka rodziny do kraju, poczynając od miesiąca, 
w którym nastąpił powrót do kraju, jednak za okres nie 
dłuższy niż jeden miesiąc wstecz od miesiąca, w któ
rym zgłoszono wniosek. 

§ 5. Ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjne
go następuje na wniosek sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący upraw
nionemu może być wypłacany jego małżonkowi lub 
rodzicom, nawet gdy nie pobierają oni zasiłku rodzin
nego na uprawnionego do zasiłku pielęgnacyjnego. 

2. W celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego należ
nego małżonkowi lub dzieciom osoba występująca 
o zasiłek składa wniosek zawierający oświadczenie peł
noletniego członka rodziny, sporządzony według wzo
ru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 7. W przypadku gdy terenowa jednostka organi
zacyjna ZUS wypłaca zasiłki w razie choroby i macie
rzyństwa za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobo
wego, wypłaca ona również zasiłki rodzinne i pielęgna
cyjne. Jeżeli w czasie zatrudnienia zasiłki rodzinne 
i pielęgnacyjne były wypłacane przez pracodawcę, wy
płata tych zasiłków przez terenową jednostką organiza
cyjną ZUS następuje na podstawie kopii dokumentacji 
zasiłkowej sporządzonej przez pracodawcę i potwier
dzonej "za zgodność z oryginałem". 

§ 8. Ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawcze
go i jego wysokości, a także wypłata zasiłku następuje 
na podstawie wniosku, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz 
oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej 
się o przyznanie tego zasiłku, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

§ 9. Przy ustaleniu prawa do zasiłku wychowawcze
go z tytułu opieki na dzieckiem, które z powodu stanu 
zdrowia wymaga osobistej opieki pracownicy (pra
cownika), na równi z orzeczeniem lekarskim, o którym 
mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach ro
dzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. 
z 1998r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz.1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636), zwanej dalej 
"ustawą", traktuje się dokument, na podstawie które
go przyznano dziecku zasiłek pielęgnacyjny. W przy
padku gdy inny podmiot jest płatnikiem zasiłku pielę-
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gnacyjnego na dziecko, dokumentem stanowiącym 
podstawę ustalenia uprawnień do zasiłku wychowaw
czego jest kopia dokumentu potwierdzona "za zgod
ność z oryginałem". 

§ 10. W razie zbiegu uprawnień do wypłaty zasiłku 
wychowawczego z różnych tytułów, uprawniony wska
zuje, z którego tytułu będzie pobierał ten zasiłek, skła
dając wniosek, o którym mowa w § 8. 

§ 11. Okresy wypłaty zasiłku wychowawczego, 
przysługującego osobom uprawnionym z tytułu wy
chowywania tego samego dziecka, sumuje się. 

§ 12. Do okresu, przez który wypłaca się zasiłek wy
chowawczy, wlicza się okresy wypłaty zasiłku oraz 
okresy, za które zasiłek wychowawczy nie przysługuje 
z powodu: 

1) pobierania zasiłku macierzyńskiego w okresie urlo
pu wychowawczego, 

2) utraty prawa do zasiłku wychowawczego z przy
czyn określonych wart. 15d ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. 

§ 13. W przypadku korzystania z urlopu wycho
wawczego z tytułu sprawowania opieki nad więcej 
niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym poro
dzie, z których każde spełnia warunki określone 
wart. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy, po wykorzystaniu pierw
szego 36-miesięcznego okresu wypłaty zasiłku na 
wszystkie dzieci urodzone przy jednym porodzie, wy
płaca się kolejne zasiłki wychowawcze, nie dłużej niż 
przez 36 miesięcy na każde dziecko. 

§ 14. Przebywanie dziecka w żłobku lub w przed
szkolu przez krótki okres w ciągu dnia zgodnie z zalece
niem lekarskim oraz uczęszczanie dziecka do klasy "O" 

lub szkoły nie powoduje wstrzymania wypłaty zasiłku 
wychowawczego. 

§ 15. Płatnicy zasiłków rodzinnych, pielęgnacyj
nych i wychowawczych zobowiązani są do informowa
nia uprawnionego o podjęciu lub wstrzymaniu wypła
ty zasiłku oraz o jego wysokości i terminach wypłat. 

§ 16. 1. Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyj
nych i wychowawczych dokonuje się na podstawie li
sty płatniczej, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do rozporządzenia, albo listy wypłat wynagrodzeń 
bądź też księgi wypłat świadczeń w odniesieniu do 
emerytów i rencistów. 

2. Ewidencję wypłat prowadzi się w karcie wypłat, 
której wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
Ewidencja ta może być prowadzona również w formie 
zapisu elektronicznego. 

3. Jeżeli w trakcie okresu zasiłkowego nie zachodzą 
zmiany w liczbie zasiłków oraz w ich wysokości, w kar
cie wypłat może być ewidencjonowana tylko pierwsza 
wypłata dokonana za ten okres zasiłkowy. 

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Po
lityki Socjalnej z dnia 16 września 1997r. w sprawie 
określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych do
wodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku ro
dzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty za
siłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 113, 
poz. 737). 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 




