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Świadczenie rodzicielskie 
 
Wszyscy rodzice, bez względu na formę zatrudnienia, powinni mieć w pierwszym roku życia 
dziecka zagwarantowane minimum bezpieczeństwa socjalnego. Dotychczas z wydłużonych 
urlopów rodzicielskich mogły skorzystać jedynie osoby opłacające składki na ZUS. 
 
Od 2016 roku to się zmieni. Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie 
mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, rząd przygotował specjalne wsparcie. Co miesiąc, 
przez rok po urodzeniu dziecka, dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W 
przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało 
odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku porodu bliźniąt, 67 tygodni w przypadku 
porodu trojaczków, 69 tygodni w przypadku porodu czworaczków i maksymalnie 71 tygodni 
w przypadku porodu pięcioraczków i większej liczby dzieci.  
 
Ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne (bez względu na to, czy są 
zarejestrowane w urzędzie pracy czy też nie), studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach 
o dzieło. 
 
Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód.  
 
Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia 
rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1 000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców 
zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie,  
jak i przedsiębiorców.  
 
Szacuje się, że z tych rozwiązań już w 2016 roku skorzysta 125 tys. rodziców. Wśród nich 75 
tys. to osoby wcześniej nieubezpieczone. Pozostałe 50 tys. to ubezpieczeni  
w KRUS i ZUS, których zasiłek macierzyński byłby niższy od świadczenia rodzicielskiego  
– zasiłek zostanie podwyższony do 1 000 zł netto miesięcznie. 
 

Kto otrzyma świadczenie rodzicielskie 
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko,  
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni (niezależnie od tego, 
czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły 
ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 
 
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać co do zasady matce dziecka. Natomiast w 
przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki 
dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej  
14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu 
dziecka. Podobnie będzie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez 
matkę. 
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Ponadto świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało: 

 opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, 
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),  
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia  
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego  
– do ukończenia 10. roku życia; 

 osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka  
w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 

 

Jaka będzie wysokość świadczenia rodzicielskiego 
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie 
materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie  
w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to 
kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu  
ani innym obciążeniom). 
 

Jak długo będzie przysługiwać świadczenie rodzicielskie 
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok 
(52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000 zł miesięcznie,  
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do  
71 tygodni. 
 
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed  
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 
macierzyńskiego. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od  
1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej  
w przypadku wieloraczków). 
 
Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 
macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych 
świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł 
miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy  
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). 
 
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców 
dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu 
pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. 
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Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo 
dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub 
uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres 
urlopu rodzicielskiego. 
 
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało: 

 w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 
wychowywanych dzieci; 

 jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 
 

W jakich przypadkach nie przysługuje świadczenie rodzicielskie 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje matce, ojcu lub osobie, która przysposobiła dziecko 
w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.  
 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje rodzicowi dziecka lub opiekunowi faktycznemu 
dziecka lub rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jeżeli nie 
sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z 
zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają 
sprawowanie tej opieki. 
 
Ponadto, świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli w związku  
z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem 
jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa 
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
 

Jak otrzymać świadczenie rodzicielskie 
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodzicielskie będą 
przyjmowane przez tzw. gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach 
rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne to wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się  
o świadczenie. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej  
w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych 
jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu. Informację, jaki urząd realizuje 
świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie 
miasta/gminy. 
 
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany  
w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych 
i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji,  
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tj. od 1 stycznia 2016 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji 
rozporządzenia i wzoru wniosku. 
Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone, począwszy od miesiąca urodzenia lub 
przysposobienia dziecka. A w przypadku opiekuna faktycznego dziecka  
i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca objęcia dziecka 
opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w 
terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka,  
a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.  
 
W przypadku, kiedy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin  
3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, 
śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. 
 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie  
52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka  
– i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej 
dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek. 
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Zasada „Złotówka za złotówkę” 

Na czym polega 
Zasada „Złotówka za złotówkę” zmienia filozofię pomocy polskim rodzinom. Przepisy nie 
mogą rodzicom utrudniać życia – powinny je ułatwiać. Wzrost dochodów rodziców, 
zwłaszcza niewielki, nie powinien pozbawiać całej rodziny pomocy finansowej od państwa. 
Szczególnie, gdy dotyczy to rodziców z dziećmi w najtrudniejszej sytuacji materialnej.  
 
Dotychczas, gdy rodzina przekraczała próg dochodowy, traciła prawo do zasiłku rodzinnego  
i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzeniu zasady „Złotówka za 
złotówkę”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego nie będą już odbierane,  
a jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.  
Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 
pomniejszana o 1 zł.  
Zasada „Złotówka za złotówkę” wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.  
 

Przykład 
 
Rodzice z trójką dzieci otrzymują 500 zł świadczeń rodzinnych. Próg dochodowy 
uprawniający do świadczeń będzie wynosił 674 zł na osobę w rodzinie od 1 listopada 2015 r.  
 
Załóżmy, że rodzice rozpoczynają pracę na część etatu lub biorą zlecenie  
i przekraczają próg o 300 zł. Od 1 stycznia 2016 r. zamiast tracić cały zasiłek rodzinny wraz  
z dodatkami do zasiłku rodzinnego, dostaną je pomniejszone o kwotę przekroczenia. Czyli  
w tym konkretnym przypadku otrzymają 200 zł. 
 

Ponowne składanie wniosków 
Istotne jest, że jeżeli ktoś przed 1 stycznia 2016 r. otrzyma odmowę przyznania zasiłku 
rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami do zasiłku rodzinnego,  
to od 1 stycznia 2016 r. będzie mógł ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków. Wniosek ten będzie rozpatrzony  
z zastosowaniem nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.,  
tj. mechanizmu „Złotówka za złotówkę” i rodzina ta będzie mogła otrzymać świadczenia  
w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. 
 

Co obejmuje zasada „Złotówka za złotówkę” 
Zasada “Złotówka za złotówkę” obejmie zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  
z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywanie dziecka w 
rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 
roku szkolnego, podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
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E-pomoc dla rodzin 
 
Ułatwienia przy składaniu wniosków i przyznawaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego, krótszy czas wydania decyzji oraz dokładniejsze weryfikowanie 
uprawnień. To najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach 
rodzinnych i innych ustaw. 
 

Przez internet zamiast w urzędzie 
Od 1 stycznia 2016 r. procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz o Kartę Dużej Rodziny będzie mogła odbywać się 
internetowo. 
 
Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń 
rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę 
ubiegającą się przez internet. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie.  
Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała (podpisywała) składane przez internet wnioski  
i załączane dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego  
lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. 
 
Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być 
realizowany – jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze – także przez internet. 
 

Ułatwienia przy składaniu wniosków 
Dodatkowo osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego nie będą musiały uzyskiwać z innych instytucji szeregu zaświadczeń 
koniecznych do przyznania świadczeń. Niezbędne dane będzie samodzielnie uzyskiwał 
urząd przyznający świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dotyczy 
to przede wszystkim zaświadczeń o dochodach z urzędu skarbowego, zaświadczeń z ZUS-u, 
oraz – w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od niepełnosprawności  
– orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność wydanych przez powiatowe zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności. 
 

Krótszy czas wydania decyzji 
W zakresie procedury przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, w nowelizacji 
rozszerzono także listę podmiotów, od których ośrodek pomocy społecznej będzie mógł 
otrzymywać informacje konieczne przy podjęciu decyzji o przyznaniu  
i wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Skróci to czas postępowań o przyznanie 
świadczeń i ich weryfikacji. 
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Karta Dużej Rodziny online 
Zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny umożliwi składanie wniosku o karty drogą 
elektroniczną, podobnie jak wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego  
czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 
Ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 
 
Od jesieni 2015 roku łatwiejsze będzie również składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny. Wraz z uruchomieniem Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny możliwe 
będzie elektroniczne składanie wniosków oraz monitorowanie ich rozpatrywania.  
 
Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, będą mogły być złożone przez 
internet. Również podmioty zainteresowane udzielaniem zniżek rodzinom wielodzietnym 
będą mogły elektronicznie składać deklaracje przystąpienia  
do inicjatywy Karta Dużej Rodziny oraz aktualizować swoje dane znajdujące się  
w interaktywnej wyszukiwarce na stronie http://rodzina.gov.pl.  
 
 
  

http://rodzina.gov.pl/
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Karta Dużej Rodziny 
 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, oferowanych przez 
instytucje podległe właściwym ministrom, instytucje publiczne oraz podmioty prywatne. 
 
Dzięki Karcie duże rodziny mogą taniej kupić produkty spożywcze, podręczniki szkolne, czy 
zapłacić mniej za połączenia telefoniczne. To także ulgi na bilety do kin  
i muzeów. Ponadto Ministerstwo Finansów zaoferowało posiadaczom Karty Dużej Rodziny 
udogodnienie podatkowe polegające na krótkim terminie (do jednego miesiąca) zwrotu 
podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok (jeśli zeznanie zostanie wysłane drogą 
elektroniczną). 
 
W sumie do programu dołączyło już ponad 900 firm z całej Polski, które oferują zniżki dla 
rodzin wielodzietnych w ponad 8 tys. miejsc. Jak bardzo potrzebny był to program pokazuje 
ogromne zainteresowanie rodzin – swoją kartę odebrało już ponad 1,2 mln Polaków.  
 

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny 
Członkowie rodzin wielodzietnych: 

 ojciec, matka, 

 małżonek rodzica (macocha, ojczym), 

 dzieci. 
 
Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają 
na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia,  
w wieku powyżej 18. roku życia (w przypadku. gdy dziecko uczy się w szkole  
lub w szkole wyższej, maksymalnie do 25. roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych  
w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
 
Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana 
niezależnie od dochodu w rodzinie. 
 
Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani 
ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  
w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 
 

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny 
Karta Dużej Rodziny oferuje między innymi: 

 zniżki ustawowe na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe  
oraz 49% na bilety miesięczne; rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym), 

 50% ulgi na opłaty za paszport – rodzic, małżonek rodzica (macocha, ojczym), 

 75% ulgi na opłaty za paszport – dzieci, 
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oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje publiczne i firmy prywatne. 
Znalezienie ich ułatwia wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna na stronie 
http://rodzina.gov.pl. 
 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny 
Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać swoją Kartę Dużej Rodziny  
lub – w przypadku podmiotów oferujących usługi internetowe – wpisać nr Karty  
w wymagane pole formularza internetowego. 
 
Korzystając z Kart nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, 
są oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 
 

Na jaki czas można otrzymać Kartę Dużej Rodziny 
 rodzice – na całe życie,  

 małżonek – na czas trwania małżeństwa (rozwód lub śmierć rodzica powoduje utratę 
uprawnień do Karty), 

 dzieci – do ukończenia 18 lat, 

 dzieci powyżej 18. roku życia, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do 
ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 

 dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o znacznym  
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia  
w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Jak otrzymać Kartę – krok po kroku 
1. Idź do urzędu gminy albo miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. 
2. Zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może być to na przykład 

ośrodek pomocy społecznej) lub sprawdź na stronie http://rodzina.gov.pl, w jakiej 
instytucji można złożyć wniosek (lista instytucji przyjmujących wnioski dostępna jest 
w zakładce „Duża rodzina”). 

3. Wypełnij wniosek. 
4. Złóż wniosek wraz wymaganymi dokumentami w odpowiedniej instytucji (wzór 

wniosku oraz wykaz dokumentów dostępny jest na stronie http://rodzina.gov.pl). 
5. Odbierz Kartę Dużej Rodziny. 
6. Usługa jest bezpłatna. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł. 

 

Co trzeba przygotować 
Ojciec, matka 

 Dowód osobisty lub paszport. 

 Oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we 
władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  
w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie. 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
http://rodzina.gov.pl/
http://rodzina.gov.pl/
http://rodzina.gov.pl/
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Małżonek rodzica (macocha, ojczym) 
 Dowód osobisty lub paszport. 

 Akt małżeństwa. 

Dzieci poniżej 18 lat 
 Akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport. 

Dzieci powyżej 18 lat 
 Dowód osobisty lub paszport. 
 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, 

które napiszesz samodzielnie, albo zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej  
o planowanym terminie ukończenia nauki. 

Dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat 
 Dowód osobisty lub paszport. 
 Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka 

 Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 
 

Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo  
w rodzinnym domu dziecka 

 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym 
domu dziecka. 

Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP 
 Zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach (posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz  
a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 
RP, b) zamierza podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe na 
terytorium RP, c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego 
zamieszkiwanie na terytorium RP), lub w związku  
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej). 

 

Obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA  
(mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, posiadający prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terenie RP) 

 Dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce. 
 Zezwolenia na pobyt w kraju. 

 


