
Obowiązujące akty prawne

   Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów
prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.    
    1.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz.
1952)   
    2.   Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości
dochodu  rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (DzU z  dnia 27 sierpnia 2015 r. poz.1238)
  
    3.   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)
    4. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki 
medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu  urodzenia dziecka oraz
wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie  pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz.
1234)
    5.   Rozporządzenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń  rodzinnych oraz
zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,  zaświadczeniach i oświadczeniach o
ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
    6.   Rozporz ądzenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015
r.  w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu  świadczeń
rodzinnych (Dz. U. poz. 2335)
    7.   Obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w 
sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej  opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz.  766)
    8.   Obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 
r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018. (M.P. poz.  1014)
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