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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wysokoÊci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczàcej si´ stanowiàcych podstaw´ 
ubiegania si´ o zasi∏ek rodzinny oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç zasi∏ku rodzinnego, o którym mowa
w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadcze-
niach rodzinnych, zwanej dalej „ustawà o Êwiadcze-
niach rodzinnych”, od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. wynosi
miesi´cznie:
1) 48,00 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku

˝ycia;
2) 64,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia

do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia;

3) 68,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 18 roku ˝ycia
do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.

§ 2. WysokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinnego z ty-
tu∏u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
o którym mowa w art. 12a ustawy o Êwiadczeniach ro-
dzinnych, od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. wynosi 80,00 z∏
miesi´cznie na trzecie i na nast´pne dzieci uprawnio-
ne do zasi∏ku rodzinnego. 

§ 3. WysokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinnego z ty-
tu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nospraw-
nego, o którym mowa w art. 13 ustawy o Êwiadcze-
niach rodzinnych, od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. wynosi
miesi´cznie:
1) 60,00 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku

˝ycia;
2) 80,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia

do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732,
Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 67 i Nr 104, poz. 708 i 711.

§ 4. WysokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinnego z ty-
tu∏u rozpocz´cia roku szkolnego, o którym mowa
w art. 14 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, od dnia
1 wrzeÊnia 2006 r. wynosi 100,00 z∏ na dziecko.

§ 5. WysokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinnego z ty-
tu∏u podj´cia przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych, od dnia 1 wrzeÊnia
2006 r. wynosi:

1) 90,00 z∏ miesi´cznie na dziecko w zwiàzku z za-
mieszkiwaniem w miejscowoÊci, w której znajduje
si´ siedziba szko∏y ponadgimnazjalnej lub szko∏y
artystycznej, w której realizowany jest obowiàzek
szkolny i obowiàzek nauki, a tak˝e szko∏y podsta-
wowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczàcej si´, legitymujàcej si´ orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci;

2) 50,00 z∏ miesi´cznie na dziecko w zwiàzku z dojaz-
dem z miejsca zamieszkania do miejscowoÊci,
w której znajduje si´ siedziba szko∏y, w przypadku
dojazdu do szko∏y ponadgimnazjalnej, a tak˝e
szko∏y artystycznej, w której realizowany jest obo-
wiàzek szkolny i obowiàzek nauki w zakresie odpo-
wiadajàcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

§ 6. WysokoÊç zasi∏ku piel´gnacyjnego, o którym
mowa w art. 16 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, od
dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. wynosi 153,00 z∏ miesi´cznie. 

§ 7. WysokoÊç kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, od dnia 1 wrze-
Ênia 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504,00 z∏.

§ 8. WysokoÊç kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, od dnia 1 wrze-
Ênia 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583,00 z∏.

§ 9. Od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. nie ulegajà zmianie
wysokoÊci pozosta∏ych Êwiadczeƒ, które wynoszà:

1) dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u urodzenia
dziecka — 1 000,00 z∏;

2) dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego — 400,00 z∏ miesi´cznie;

3) dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka:

a) 170,00 z∏ miesi´cznie na dziecko, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 340,00 z∏ na wszystkie dzieci,

b) 250,00 z∏ miesi´cznie na dziecko legitymujàce
si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub orze-
czeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci, nie wi´cej jednak ni˝ 500,00 z∏ na wszystkie
dzieci; 

4) Êwiadczenie piel´gnacyjne — 420,00 z∏ miesi´cznie;

5) jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´ ˝y-
wego dziecka — 1 000,00 z∏ na jedno dziecko.

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