
Pouczenie 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.), świadczenie 
wychowawcze przysługuje: 

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na  utrzymaniu 

matki albo ojca, albo 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), 

jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna 

faktycznego, albo  

3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo 

4. dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną 

obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia 

wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego 

za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (art. 5 ust. 2a ustawy). W takim wypadku, do 

wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki 

naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi. 

 

W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie 

wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, 

o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają 

warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego (art. 5a ustawy).  

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:  

1) obywatelom polskim;  

2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 

międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 

oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują  

z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw 

trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na 

okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu 

podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają 

prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,  

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 

art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 



przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n 

ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

   — jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu 

miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

-  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 

151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

-  na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 

- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach 

określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
— z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje ww. osobom, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie 

wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia 
(art. 4 ust. 3 ustawy). 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko 

(art. 5 ust. 1 ustawy). 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy);  

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie 

poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej 

szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy 

zastępczej (art.  8 ust. 1 pkt 2 ustawy); 

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne 

dziecko (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy); 

4. członkowi rodziny, przysługuje za granicą świadczenie wychowawcze lub świadczenie  

o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 ust. 1 pkt 4 
ustawy); 

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja 

o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany w niniejszym 

wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty 

elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego 

możesz odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji  
o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.  


