Świadczenie wychowawcze – załącznik

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to:


obywatel innego państwa Unii Europejskiej (UE),



obywatel państwa spoza UE, ale Twoje państwo podpisało z Polską umowę o
zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do świadczenia
wychowawczego w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z
Polską o zabezpieczeniu społecznym,



mający zezwolenie na pobyt stały,



mający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,



mający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który
wymaga wysokich kwalifikacji,



mający zezwolenie na pobyt czasowy - ponieważ inne państwo UE udzieliło Ci
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - oraz zamierzasz w
Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub
kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać
również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,



mający statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,



mający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Ten punkt nie
dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie
na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu
podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.



posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom, jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać
świadczenie

wychowawcze,

zabezpieczenia

społecznego

chyba
lub

że

przepisy

dwustronne

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

o
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umowy

systemów
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Pozostałe wymagane dokumenty
1. Jeżeli 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
dołącz:
•

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu lub odpis protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez
sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, ustanawiającego opiekę
naprzemienną

2. Jeżeli został ustanowiony opiekun prawny dołącz:
• orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
3. W przypadku przysposobienia dziecka dołącz:
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego.

