
Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego 

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo

opiekunowi prawnemu dziecka. 

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 członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami

rodzin 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 oraz  obywateli  państw trzecich,

którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!!!

Jeśli  osoba składająca  wniosek lub członek  rodziny  przebywa za  granicą  –  w kraju  Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy,

to  gmina  przekaże  wniosek  wraz  z  dokumentami  marszałkowi  województwa.  Pozwoli

to  uniknąć  pobierania  przez  ta  samą  osobę  podobnych  świadczeń  w  dwóch  państwach

UE/EOG jednocześnie.

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 stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu

na  osobę  nie  przekracza  kwoty  800,00  zł,  natomiast  jeżeli  członkiem  rodziny  jest  dziecko

niepełnosprawne,  świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze  dziecko,  jeżeli  dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18.

roku  życia;  w  przypadku  dzieci  urodzonych  tego  samego  dnia,  miesiąca  i  roku,  będących

najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza

jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. 

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

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

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca

wysokość  świadczenia  wychowawczego  jest  ustalana  proporcjonalnie  do  liczby dni,  w których

świadczenie wychowawcze przysługuje.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli

pozostaje na utrzymaniu rodziców. 

Miejsce złożenia wniosku 

Mieszkańcy Gminy Czarnocin  mogą  złożyć  wniosek o  świadczenie  wychowawcze  w siedzibie

Urzędu  Gminy  Czarnocin,  pokój  nr  13  codziennie  –  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach

7:00 – 15:00.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można także złożyć drogą elektroniczną przez:  

- Portal Emp@tia,

- PUE ZUS,

- system bankowości elektronicznej.

Terminy 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku  złożenia  wniosku  od  1  kwietnia  2016  r.  do  1  lipca  2016  r.  (włącznie),  prawo

do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie począwszy od 1 kwietnia 2016 r.

mailto:Emp@tia


Wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie

od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia

złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, z wyrównaniem wypłaty od miesiąca

kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego

ustalone  zostanie  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wypłynął  wniosek  z  prawidłowo 

wypełnionymi  dokumentami,  nie  wcześniej  niż  od  dnia  urodzenia  się  dziecka,  objęcia  dziecka

opieką lub przysposobienia dziecka.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się

z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. 

Rokiem  kalendarzowym,  który  jest  brany  pod  uwagę  przy  ustalaniu  prawa  do  świadczenia

wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) jest rok

2014. 

W  kolejnych  latach  świadczenie  wychowawcze  przyznawane  będzie  na  okres  od  1

października do dnia 30 września roku następnego. 

Wnioski  o  ustalenie  prawa do świadczenia  wychowawczego na okres  zasiłkowy 2017/2018

będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku. 

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia

wychowawczego na okres 2017/2018, który rozpocznie się 1 października 2017 r. będzie rok

2016. 

Dokumenty,  które  należy  dołączyć  do  wniosku  o  ustalenie  prawa

do świadczenia wychowawczego:

W  przypadku,  gdy  osoba ubiega  się  o  świadczenie  wychowawcze  na  pierwsze  dziecko

do wniosku dołącza odpowiednio:

1. oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który

ustalane  jest  prawo  do  świadczenia  wychowawczego,  innych  niż  dochody  podlegające

opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  każdego  członka  rodziny

(załącznik nr 2),

2. oświadczenie  członka  rodziny rozliczającego  się  na  podstawie  przepisów o  zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  o dochodzie

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 3) – wyłącznie

w przypadku prowadzenia ww. działalności,

http://www.mopsrzeszow.pl/wnioski/sw2016/zal3.pdf
http://www.mopsrzeszow.pl/wnioski/sw2016/zal2.pdf


3.  w  przypadku  rolników  –  zaświadczenie  właściwego  organu  gminy,  nakaz  płatniczy

oraz  oświadczenie  o  wielkości  gospodarstwa  rolnego  wyrażonej  w hektarach  przeliczeniowych

ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest

prawo (załącznik nr 4)

4. w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

5. dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

6.  orzeczenie  sądu  o  ustaleniu  opiekuna  prawnego  dziecka,  zaświadczenie  sądu  lub  ośrodka

adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

7.  w  przypadku  utraty  dochodu  lub  uzyskania  dochodu  dokumenty  potwierdzające  ich  utratę

(świadectwo pracy) lub uzyskanie oraz ich wysokość (umowa o pracę, zaświadczenie/oświadczenie

o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ). 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ważne !!!

Wyżej  wymienionych  dokumentów  nie  załącza  osoba,  która  nie  ubiega  się  o  przyznanie

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Rodzina 500 plus dla Polaków zagranicą 

W  przypadku  zamieszkania  całej  rodziny  na  terytorium  innego  państwa  w  odniesieniu

do  wszystkich  świadczeń  rodzinnych  –  również  świadczenia  wychowawczego  500+,  ma

zastosowanie  wyłącznie  ustawodawstwo krajowe  tego  państwa.  Wówczas  prawo do  świadczeń

ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania.

 

Jeżeli  więc rodzina z  dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np.

Wielkiej  Brytanii,  Norwegii  lub  w  Szwajcarii,  wypłata  wszystkich  świadczeń  rodzinnych

powinna  odbywać  się  wyłącznie  na  podstawie  ustawodawstwa  państwa  zamieszkania,

a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

 

Posiadanie  przez  obywateli  polskich  faktycznego  miejsca  zamieszkania  (nie  mylić

z  zameldowaniem)  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  warunkiem  koniecznym

do uzyskania świadczenia 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

http://www.mopsrzeszow.pl/wnioski/sw2016/zal4.pdf


w wychowywaniu dzieci). Warunek ten zniesiony jest jedynie w przypadkach, w których znajdują

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny

zamieszkują,  bądź  podlegają  ubezpieczeniom  społecznym  w  dwóch  różnych  państwach

członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

 

W przypadku zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na terytoriach państw poza UE,

np. USA, Kanada – również nie będą przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze względu

na brak faktycznego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).
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