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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnieƒ do zasi∏ku rodzinnego, piel´gnacyjnego i wycho-
wawczego, innych dowodów niezb´dnych do ustalenia prawa do tych zasi∏ków oraz szczegó∏owych zasad

i trybu ich wyp∏aty.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia
1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyj-
nych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.

Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104,
poz.1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz.1349, Nr 128,
poz.1405 i Nr 154, poz.1791) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:
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§ 1. 1. Ustala si´ wzór wniosku o ustalenie upraw-
nieƒ do zasi∏ku rodzinnego, stanowiàcy za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

2. Wyp∏ata zasi∏ku rodzinnego nast´puje na pod-
stawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zaÊwiadczeƒ
i innych dowodów.

§ 2. Dochody podlegajàce opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych, uzyskane w roku podatkowym, dokumentu-
je si´ zaÊwiadczeniem w∏aÊciwego urz´du skarbowego.

§ 3. Prowadzenie dzia∏alnoÊci pozarolniczej, opodat-
kowanej na zasadach okreÊlonych w przepisach o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, doku-
mentuje si´ zaÊwiadczeniem w∏aÊciwego urz´du skar-
bowego zawierajàcym dat´ rozpocz´cia tej dzia∏alnoÊci. 

§ 4. Dochody niepodlegajàce opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane
w roku podatkowym oraz w pierwszym pe∏nym kalen-
darzowym miesiàcu po uzyskaniu êród∏a dochodu,
o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia
1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wy-
chowawczych, zwanej dalej „ustawà”, dokumentuje
si´ zaÊwiadczeniem podmiotu wyp∏acajàcego dany
dochód, zwanego dalej „p∏atnikiem dochodu”.

§ 5. Dochody podlegajàce opodatkowaniu podat-
kiem na zasadach ogólnych z pierwszego pe∏nego
miesiàca kalendarzowego po uzyskaniu êród∏a docho-
du, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumen-
tuje si´ zaÊwiadczeniem p∏atnika dochodu, z zastrze˝e-
niem § 6.

§ 6. Dochody z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci po-
zarolniczej podlegajàcej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogól-
nych z pierwszego pe∏nego miesiàca kalendarzowego
po uzyskaniu êród∏a dochodu, o którym mowa w art. 3
ust. 2 ustawy, dokumentuje si´ zaÊwiadczeniem w∏a-
Êciwego urz´du skarbowego.

§ 7. Najni˝szà mo˝liwà do zadeklarowania kwot´
podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe okreÊlonà dla osoby prowadzàcej dzia-
∏alnoÊç pozarolniczà w przepisach o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, stanowiàcà dochód osoby prowa-
dzàcej takà dzia∏alnoÊç opodatkowanà na zasadach
okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne, niepodlegajàcej ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tego tytu∏u,  p∏atnik zasi∏ku
przyjmuje z urz´du.

§ 8. Przepisy § 3—7 stosuje si´ odpowiednio do
udokumentowania dochodu ma∏˝onka za pe∏ne kalen-
darzowe miesiàce po zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego
w trakcie roku kalendarzowego, z którego ustala si´ do-
chód.

§ 9. 1. Utrat´ êród∏a dochodu, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumentuje si´ zaÊwiadcze-

niem p∏atnika dochodu, a w razie zaprzestania prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci pozarolniczej — zaÊwiadczeniem
w∏aÊciwego urz´du skarbowego, zawierajàcym dat´
utraty êród∏a dochodu i wysokoÊç dochodu osiàgni´te-
go z tego êród∏a w roku kalendarzowym, z którego
ustala si´ dochód, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Utrat´ jedynego êród∏a dochodu dokumentuje
si´ zaÊwiadczeniem p∏atnika dochodu albo innym do-
kumentem potwierdzajàcym dat´ utraty êród∏a docho-
du, a w razie zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci po-
zarolniczej stanowiàcej jedyne êród∏o dochodu — za-
Êwiadczeniem urz´du skarbowego zawierajàcym dat´
zaprzestania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.

§ 10. WielkoÊç gospodarstwa rolnego wyra˝onà
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni do-
kumentuje si´ zaÊwiadczeniem gminy albo aktualnym
nakazem p∏atniczym.

§ 11. WysokoÊç Êwiadczonych alimentów doku-
mentuje si´ prawomocnym wyrokiem lub ugodà sàdo-
wà oraz przekazami lub przelewami pieni´˝nymi doty-
czàcymi tych alimentów. 

§ 12. 1. WysokoÊç otrzymywanych  alimentów do-
kumentuje si´ prawomocnym wyrokiem lub ugodà sà-
dowà, a w razie otrzymywania alimentów w kwocie
ni˝szej ni˝ ustalona w prawomocnym wyroku lub
w ugodzie sàdowej — dodatkowo zaÊwiadczeniem wy-
stawionym przez komornika sàdowego.

2. WysokoÊç otrzymywanych Êwiadczeƒ z funduszu
alimentacyjnego dokumentuje si´ zaÊwiadczeniem te-
renowej jednostki organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych wyp∏acajàcej te Êwiadczenia. 

§ 13. Samotne wychowywanie dziecka dokumentu-
je si´ jednym z nast´pujàcych dokumentów:

1) oÊwiadczeniem uprawnionego o niezawarciu zwiàz-
ku ma∏˝eƒskiego,

2) odpisem skróconym aktu zgonu ma∏˝onka,

3) prawomocnym wyrokiem orzekajàcym rozwód,

4) prawomocnym wyrokiem orzekajàcym separacj´,

5) wpisem w dowodzie osobistym, je˝eli dowód oso-
bisty zawiera stosownà informacj´.

§ 14. 1. W celu ustalenia uprawnieƒ do zasi∏ku ro-
dzinnego na ma∏˝onka uprawniony sk∏ada dodatkowo
zaÊwiadczenie o wysokoÊci dochodów brutto osiàga-
nych w danym miesiàcu przez ma∏˝onka wystawione
przez p∏atnika dochodu albo oÊwiadczenie ma∏˝onka
o nieosiàganiu dochodów lub oÊwiadczenie o osiàga-
niu dochodów w kwocie równej lub wy˝szej od najni˝-
szego Êwiadczenia rentowego w systemie pracowni-
czym. Je˝eli ma∏˝onek prowadzi dzia∏alnoÊç pozarolni-
czà, stosuje si´ odpowiednio § 3, 6 i 7.

2. Uzyskanie dochodów brutto, zmian´ wysokoÊci
dochodów brutto osiàganych przez ma∏˝onka upraw-
nionego lub utrat´ przez niego dochodu w trakcie



okresu zasi∏kowego dokumentuje si´ zaÊwiadczeniem
p∏atnika dochodu albo urz´du skarbowego. Dochód
brutto w kwocie równej lub wy˝szej od najni˝szego
Êwiadczenia rentowego w systemie pracowniczym do-
kumentuje si´ oÊwiadczeniem.

§ 15. 1. Ponoszenie odp∏atnoÊci za pobyt cz∏onka
rodziny w domu pomocy spo∏ecznej albo w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej dokumentuje si´ zaÊwiad-
czeniem tego domu albo placówki. 

2. Przebywanie poza domem pomocy spo∏ecznej
albo poza placówkà opiekuƒczo-wychowawczà przez
co najmniej 2 tygodnie w miesiàcu kalendarzowym do-
kumentuje si´ zaÊwiadczeniem tego domu albo pla-
cówki.

§ 16. Je˝eli nast´puje zbieg prawa do zasi∏ku ro-
dzinnego z ró˝nych tytu∏ów, uprawniony wskazuje we
wniosku, o którym mowa w § 1, z którego tytu∏u b´dzie
pobiera∏ ten zasi∏ek.

§ 17. 1. Ucz´szczanie do szko∏y dziecka w wieku po-
wy˝ej 16 lat dokumentuje si´ w ka˝dym roku szkolnym
zaÊwiadczeniem szko∏y stwierdzajàcym, ile lat zgodnie
z planem trwa nauka w szkole oraz na którym roku na-
uki uczy si´ dziecko.

2. Zasi∏ek rodzinny na dziecko kszta∏càce si´
w szkole wyp∏aca si´ przez ca∏y rok szkolny, w tym rów-
nie˝ przez okres ferii zimowych i letnich, je˝eli nauka
w roku szkolnym trwa dwa semestry. Zasi∏ek rodzinny
na dziecko wyp∏aca si´ równie˝ przez okres ferii przy-
padajàcych po ukoƒczeniu przez to dziecko szko∏y.

3. Na dziecko, które po ukoƒczeniu szko∏y zosta∏o
przyj´te w tym samym roku szkolnym do szko∏y wy˝-
szej, zasi∏ek rodzinny wyp∏aca si´ równie˝ za wrzesieƒ. 

4. Na dziecko, które koƒczy 20 lat w trakcie ostatnie-
go lub przedostatniego roku nauki w szkole, zasi∏ek ro-
dzinny wyp∏aca si´ do koƒca bie˝àcego lub nast´pne-
go roku szkolnego, je˝eli dziecko uczy si´ d∏u˝ej, po-
wtarzajàc przedostatni lub ostatni rok nauki.

§ 18. Je˝eli cz∏onek rodziny studiuje za granicà, przy
ustalaniu uprawnieƒ do zasi∏ku rodzinnego stosuje si´
odpowiednio § 17 ust. 1.

§ 19. Czasowy pobyt cz∏onka rodziny na leczeniu za
granicà dokumentuje si´ zaÊwiadczeniem lekarskim
wydanym przez zak∏ad leczniczy lub lekarza leczàcego
cz∏onka rodziny za granicà.

§ 20. Je˝eli nastàpi∏a zmiana p∏atnika zasi∏ku ro-
dzinnego lub wychowawczego w trakcie okresu zasi∏-
kowego, przyznanie zasi∏ku rodzinnego lub wycho-
wawczego nast´puje ka˝dorazowo na podstawie no-
wego wniosku o zasi∏ek, o którym mowa w § 1 i 25, oraz
pozosta∏ych dokumentów, niezb´dnych do przyznania
zasi∏ku. Poprzedni p∏atnik zasi∏ku pozostawia w aktach
kopie tych dokumentów poÊwiadczone przez siebie za
zgodnoÊç z orygina∏em.

§ 21. 1. Ustala si´ wzór wniosku o ustalenie upraw-
nieƒ do zasi∏ku piel´gnacyjnego, stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wyp∏ata zasi∏ku piel´gnacyjnego nast´puje na
podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zaÊwiad-
czeƒ i innych dowodów.

§ 22. 1. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏ugujàcy upraw-
nionemu mo˝e byç wyp∏acany jego ma∏˝onkowi lub
rodzicom, nawet je˝eli nie pobierajà oni zasi∏ku rodzin-
nego na uprawnionego do zasi∏ku piel´gnacyjnego.

2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasi∏ku pie-
l´gnacyjnego i jego wyp∏at´ do ràk ma∏˝onka albo ro-
dziców, o których mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.

§ 23. Je˝eli nastàpi∏a zmiana p∏atnika zasi∏ku piel´-
gnacyjnego, przyznanie zasi∏ku nast´puje ka˝dorazo-
wo na podstawie nowego wniosku, o którym mowa
w § 22 ust. 2, oraz  orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,
orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub innego
dokumentu stwierdzajàcego niepe∏nosprawnoÊç. Po-
przedni p∏atnik zasi∏ku pozostawia w aktach kopie tych
dokumentów poÊwiadczone przez siebie za zgodnoÊç
z orygina∏em. 

§ 24. Je˝eli terenowa jednostka organizacyjna Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wyp∏aca zasi∏ki w ra-
zie choroby i macierzyƒstwa za okres po ustaniu ubez-
pieczenia chorobowego, wyp∏aca ona równie˝ zasi∏ki
rodzinne i piel´gnacyjne. Je˝eli w czasie zatrudnienia
zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne by∏y wyp∏acane przez
pracodawc´, wyp∏ata tych zasi∏ków przez terenowà
jednostk´ organizacyjnà Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych nast´puje na podstawie dokumentacji zasi∏-
kowej przekazanej przez p∏atnika sk∏adek. P∏atnik sk∏a-
dek pozostawia w aktach kopie tych dokumentów po-
Êwiadczone przez siebie za zgodnoÊç z orygina∏em. 

§ 25. 1. Ustala si´ wzór wniosku o ustalenie upraw-
nieƒ do zasi∏ku wychowawczego, stanowiàcy za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Wyp∏ata zasi∏ku wychowawczego nast´puje na
podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zaÊwiad-
czeƒ i innych dowodów.

§ 26. Przy ustaleniu prawa do zasi∏ku wychowaw-
czego z tytu∏u opieki nad dzieckiem, które z powodu
stanu zdrowia wymaga osobistej opieki uprawnionego
do urlopu wychowawczego, na równi z orzeczeniem le-
karskim, o którym mowa w ustawie,  traktuje si´ doku-
ment, na podstawie którego przyznano dziecku zasi∏ek
piel´gnacyjny. Je˝eli inny podmiot jest p∏atnikiem za-
si∏ku piel´gnacyjnego na dziecko, dokumentem stano-
wiàcym podstaw´ ustalenia uprawnieƒ do zasi∏ku wy-
chowawczego jest kopia dokumentu potwierdzona za
zgodnoÊç z orygina∏em.

§ 27. Je˝eli nastàpi∏ zbieg prawa do zasi∏ku wycho-
wawczego z ró˝nych tytu∏ów, uprawniony we wniosku,
o którym mowa w § 25, wskazuje, z którego tytu∏u b´-
dzie pobiera∏ ten zasi∏ek. 
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§ 28. Okresy wyp∏aty zasi∏ku wychowawczego przy-
s∏ugujàcego osobom uprawnionym z tytu∏u wychowy-
wania tego samego dziecka sumuje si´.

§ 29. Do okresu, przez który wyp∏aca si´ zasi∏ek wy-
chowawczy, wlicza si´ okresy wyp∏aty zasi∏ku oraz
okresy, za które zasi∏ek wychowawczy nie przys∏uguje
z powodu:

1) pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego w okresie urlo-
pu wychowawczego,

2) utraty prawa do zasi∏ku wychowawczego z przy-
czyn okreÊlonych w art. 15d ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

§ 30. Je˝eli osoba uprawniona do zasi∏ku wycho-
wawczego podj´∏a prac´ zarobkowà, sk∏ada dodatko-
wo p∏atnikowi zasi∏ku zaÊwiadczenie p∏atnika dochodu
o wysokoÊci dochodów brutto. Dochód brutto przekra-
czajàcy miesi´cznie kwot´ 60% przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego dla celów emerytal-
nych dokumentuje si´ oÊwiadczeniem. Je˝eli osoba ta
prowadzi dzia∏alnoÊç pozarolniczà, stosuje si´ odpo-
wiednio § 3, 6 i 7.

§ 31. WysokoÊç dochodu osoby uprawnionej do za-
si∏ku wychowawczego z tytu∏u emerytury albo renty
dokumentuje si´ zaÊwiadczeniem w∏aÊciwego organu
rentowego.

§ 32. W razie korzystania z urlopu wychowawczego
z tytu∏u sprawowania opieki nad wi´cej ni˝ jednym
dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie, z których
ka˝de spe∏nia warunki okreÊlone w art. 15a ust. 2 pkt 2
ustawy, po wykorzystaniu pierwszego 36-miesi´czne-
go okresu wyp∏aty zasi∏ku na wszystkie dzieci urodzo-
ne przy jednym porodzie wyp∏aca si´ kolejne zasi∏ki
wychowawcze, nie d∏u˝ej ni˝ przez 36 miesi´cy na ka˝-
de dziecko.

§ 33. Przebywanie dziecka w ˝∏obku lub w przed-
szkolu przez krótki okres w ciàgu dnia zgodnie z zalece-
niem lekarskim oraz ucz´szczanie dziecka do szko∏y nie
powoduje wstrzymania wyp∏aty zasi∏ku wychowaw-
czego.

§ 34. P∏atnicy zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyj-
nych i wychowawczych informujà uprawnionego
o podj´ciu lub wstrzymaniu wyp∏aty zasi∏ku oraz o je-
go wysokoÊci i terminach wyp∏aty.

§ 35. 1. Zestawienia wyp∏aconych zasi∏ków rodzin-
nych, piel´gnacyjnych i wychowawczych dokonuje si´
na podstawie listy p∏atniczej, której wzór stanowi za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia, albo listy wyp∏at wyna-
grodzeƒ, albo ksi´gi wyp∏at Êwiadczeƒ w odniesieniu
do emerytów i rencistów.

2. Ewidencj´ wyp∏at prowadzi si´ w karcie wyp∏at,
której wzór stanowi za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
Ewidencja ta mo˝e byç prowadzona równie˝ w formie
zapisu elektronicznego.

3. Je˝eli w trakcie okresu zasi∏kowego nie zachodzà
zmiany w liczbie zasi∏ków oraz w ich wysokoÊci, w kar-
cie wyp∏at mo˝e byç ewidencjonowana tylko pierwsza
wyp∏ata dokonana za ten okres zasi∏kowy.

§ 36. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie okre-
Êlenia wzorów dokumentów i innych dowodów nie-
zb´dnych do ustalenia prawa do zasi∏ku rodzinnego,
piel´gnacyjnego i wychowawczego oraz szczegó∏o-
wych zasad i trybu wyp∏aty tych zasi∏ków (Dz. U. Nr 68,
poz. 761).

§ 37. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. (poz. 442)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 6


