
Zasady, wartość i terminy przyznawania świadczenia pieniężnego   

„bon edukacyjny” w 2022 r. 

  
Świadczenie „bon edukacyjny” przysługuje na dzieci: 

 pracownika,  

 emeryta/rencisty UW, 

 zmarłego pracownika, emeryta, rencisty. 

Świadczenie przysługuje na dzieci w wieku od 6 do 19 roku życia, uczęszczające do szkół 

dających wykształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. 

W przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są pracownikami, emerytami/rencistami UW, to tylko 

jedno z nich może ubiegać się o świadczenie na to samo dziecko. 

 

Średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie Wartość świadczenia brutto 

a) dla dzieci pracowników, emerytów/rencistów, zmarłych pracowników/emerytów/rencistów 

 do 1 400,00 zł 400,00 zł 

powyżej 1 400,00 zł do 2 800,00 zł 300,00 zł 

 powyżej 2 800,00 zł świadczenie nie przysługuje 

b) dla dzieci pracowników, emerytów/rencistów samotnie wychowujących dzieci 

 do 2 100,00 zł 400,00 zł 

powyżej 2 100,00 zł do 4 200,00 zł 300,00 zł 

 powyżej 4 200,00 zł świadczenie nie przysługuje 

 

Świadczenie w wysokości 400,00 zł, z pominięciem kryterium dochodowego, przysługuje 

również na: 

- uczące się rodzeństwo dziecka całkowicie niezdolnego do samodzielnej egzystencji ze 

względu na chorobę, wymagającego stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról 

społecznych i codziennej egzystencji bez względu na wiek tego dziecka,  

- dziecko lub dzieci całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji ze względu na chorobę, 

wymagające stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról społecznych i codziennej 

egzystencji, o ile uczęszczają do ww. rodzajów szkół.  

 

Podstawą przyznania świadczenia jest wypełniony wniosek, złożony w Biurze Spraw 

Socjalnych w nieprzekraczalnym terminie od 16 sierpnia do 31 października 2022 r. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- w celu potwierdzenia faktu uczęszczania dziecka do szkoły - zaświadczenie o uczęszczaniu 

dziecka do szkoły w roku szkolnym 2022/2023, 

- w celu potwierdzenia faktu wychowywania dziecka z niepełnosprawnością - orzeczenie instytucji 

uprawnionych do orzekania o niepełnosprawności. 

 

Druki wniosków dostępne są w Biurze Spraw Socjalnych pok. 11 oraz na stronie 

internetowej Biura.  

 

 


