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Odpowiadając na wystąpienia z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz z dnia 21 marca 2018 r., 

znak: ZSS.422.22.2017.AC, w sprawie ochrony praw małoletnich obywateli polskich, których 

rodzic nie posiada obywatelstwa polskiego, uprzejmie informuję; 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851, z późn. zm.), prawo do świadczenia 

wychowawczego przysługuje:  

1) obywatelom polskim;  

2) 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 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), jeżeli zamieszkują  

z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują  

z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli 

państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
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członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej 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  

 dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157  

z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający  

90 dni w okresie 180 dni  

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do 

świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, 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. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1952, z późn. zm.), świadczenia rodzinne przysługują:  

1) obywatelom polskim;  

2) cudzoziemcom:  

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,  
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b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych  

o zabezpieczeniu społecznym,  

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia  

na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858  

i 1543), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy  

lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich 

przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej 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 art. 139o ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub  

 dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157  

z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium  

jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni  

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin,  

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres 

nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 
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 Zgodnie z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne 

przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 

umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 Określone w wyżej przytoczonych przepisach wymagania dotyczące obywatelstwa 

polskiego lub w przypadku cudzoziemców, posiadania określonego tytułu pobytowego,  

odnoszą się do osób ubiegających się (wnioskodawców) odpowiednio o świadczenie 

wychowawcze i świadczenia rodzinne i dotyczą także przypadków, gdy dziecko/dzieci 

posiadają obywatelstwo polskie. 

 W świetle aktualnego stanu prawnego, w sytuacji rodzin mieszkających w Polsce,  

w których dziecko i jeden z rodziców posiadają obywatelstwo polskie, a drugi z rodziców 

posiada obywatelstwo państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, drugi z rodziców, aby otrzymać ww. 

świadczenia powinien legitymować się jednych ze wskazanych w wyżej przytoczonych 

przepisach tytułów pobytowych.  

Zgadzając się z koniecznością wsparcia rodzin z dziećmi, w tym jak najbardziej także 

rodzin w których dziecko/dzieci posiadają obywatelstwo polskie ale rodzic już nie, 

w MRPiPS prowadzone są analizy możliwych do wprowadzenia rozwiązań mających na celu 

umożliwienie otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych przez 

rodzica posiadającego obywatelstwo państwa innego niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, EOG i Szwajcarii, nie spełniającego wymagań określonych w ww. przepisach. 

Wydaje się, że najwłaściwszym kierunkiem realizacji powyższego będzie zapewnienie 

ww. rodzicom nie będącym obywatelami polskimi, dostępu do polskiego rynku pracy, dzięki 

czemu, ze środków z własnej pracy będą mieli możliwość zapewnienia swoim dzieciom 

utrzymania i jednocześnie, spełniając obowiązujący już warunek określony w ww. art. 1 ust. 2 

pkt 2 lit. d ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne. 

MINISTER 

              z up. 
Bartosz Marczuk 

PODSEKRETARZ STANU 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 
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