
STYPENDIUM PŁOCKIEJ SZANSY EDUKACYJNEJ 
WYCIĄG Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 
(ZMIANA 01-01-2021) 

 
Świadczeniami rodzinnymi są:  

I. Zasiłek rodzinny: 

*  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż.; 

* 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż.; 

* 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. ż. 

II. Dodatki do zasiłku rodzinnego:  

1) z tyt. urodzenia dziecka - jednorazowo 1.000 zł. – NIE WLICZAMY 

2) z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł 

na m-c 

3) z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 

* 193 zł na m-c na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie 

dzieci, 

* 273 zł na m-c na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności. 

4) z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł na m-c, przysługuje 

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

5) z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

* 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż.; 

* 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 r.ż. 

6) z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

* 113 zł na m-c na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub  

* 69 zł na m-c na dziecko bez orzeczenia, 

7) z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100 zł na dziecko. – NIE 

WLICZAMY 

III. Świadczenie rodzicielskie – 1.000 zł na m-c  

IV. Świadczenie „Rodzina 500 plus” –  500 zł na m-c 

V. „Płocki bon żłobkowy” – 260 zł na m-c 

VI. Świadczenia opiekuńcze:  

* zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł na m-c 

* specjalny zasiłek opiekuńczy  – 620 zł na m-c 

* zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł na m-c 

* świadczenie pielęgnacyjne  –  1.971 zł na m-c (2021 rok) 

   

Jednorazowa zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (– z tyt. urodzenia 

dziecka). – NIE WLICZAMY 

VII. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000 zł (dochód do 1.922 zł 

na os.) – NIE WLICZAMY 

 

Zasiłki okresowe, zasiłki stałe – WLICZAMY 

 


