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Odpowiadając, na wystąpienie z dnia 29 marca 2017 r. znak: ZSS.422.16.2017.JW,  

dotyczące problematyki związanej z ustaleniem dochodu rodziny w związku z ubieganiem się 

o świadczenia rodzinne, uprzejmie informuję; 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2016, poz. 1518 z późn. zm.), utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej 

lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy, za uzyskanie dochodu uważa się 

uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej 

lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  

o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

W świetle powyższego, należy zauważyć, że z zamkniętym katalogiem okoliczności 

uznawanych za utratę dochodu koresponduje katalog okoliczności uznawanych uzyskanie 

dochodu. 
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Oznacza to, że rozszerzenie katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu 

o dodatkowe rodzaje dochodów, tj. np. o utratę stypendiów o charakterze socjalnym, wiąże 

się również z koniecznością takiego samego uzupełnienia analogicznego katalogu 

okoliczności uznawanych za uzyskanie dochodu. Taka zaś zmiana po stronie katalogu 

okoliczności uznawanych za uzyskanie dochodu, w wielu przypadkach uzyskania 

ww. stypendiów, w wyniku ich doliczenia do dochodu rodziny i przekroczenia kryterium 

dochodowego, spowoduje z kolei utratę prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu. 

W związku z powyższym, nie są obecnie prowadzone prace nad rozszerzeniem 

ww. katalogów okoliczności uznawanych za utratę/uzyskanie dochodu.  

 

MINISTER 

              z up. 
Bartosz Marczuk 

PODSEKRETARZ STANU 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 
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