
Świadczenie wychowawcze 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 
w tym z opieką nad nim i zaspokojenia jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom 
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1) obywatelom polskim,  

2) cudzoziemcom: 

 do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

 jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu 

społecznym, 

 przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku 

z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli 

zamieszkują z dziećmi na terytorium RP. 

 posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na 

terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia 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 maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje : 

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

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

opiekuna faktycznego; 

 opiekunowi prawnemu dziecka; 

 dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 

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

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

 

 dziecko pozostaje w związku małżeńskim 

 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 

zastępczej 

 pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko 

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

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego stanowią inaczej. 

OKRES ZASIŁKOWY 

Okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa do 31.05.2021 r. 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia 
dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od 



miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu 
zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, 
począwszy od miesiąca w którym wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. 

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany 

przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek 

od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego. 

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. 


