
Świadczenie wychowawcze  

Akty prawne  

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2407 o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. 

2.Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 

(Dz.U. z 2017r., poz. 1428). 

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do 

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r., poz.1177) 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim oraz 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 roku 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 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 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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

nieprzekraczający 9 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. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje również cudzoziemcom, 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. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki  albo ojca 

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. 

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu 

opiekuna faktycznego, 

- opiekunowi prawnemu dziecka, 

- dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia niezależnie 

od dochodu. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko  

w rodzinie. 

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 rok życia kwotę świadczenia 

wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez 

liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni 

kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. 

Od 1 lipca 2019 roku rodzice mają trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 

świadczenie wychowawcze, które będzie przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 

Od 1 lipca 2019 roku możliwe jest przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego 

drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na 

dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. 

Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 

trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.  

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. 



Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo  

    w pieczy zastępczej; 

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 


